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Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus
Taotluste hindamise kriteeriumid

Rea
nr
1

2

3

1

Hindamiskriteerium
Taotleja, kes ei ole saanud
investeeringutoetust

Mahetootja

Taotleja, kellel on kohustus
keskkonnasõbraliku majandamise
toetuse või loomade heaolu toetuse
alusel1

Kriteeriumi kirjeldus /
alakriteeriumid
Taotleja kohta ei ole “Eesti
maaelu arengukava
2007–2013” meetme 1.4
“Põllumajandusettevõtete
ajakohastamine” või
meetme 3.1
“Majandustegevuse
mitmekesistamine
maapiirkonnas” raames
tehtud toetuse maksmise
otsust ega käesoleva meetme
raames tehtud taotluse
rahuldamise otsust
Taotlejaks on ettevõtja, kelle
ettevõte on tunnustatud või
mahepõllumajanduslikule
tootmisele üleminekuajal
Taotlejal on kohustus
keskkonnasõbraliku
majandamise toetuse või
loomade heaolu toetuse
alusel

Hindepunktid

10

4

3

Taotleja, kes saab hindepunktid real 2 nimetatud kriteeriumi alusel, käesoleva kriteeriumi alusel hindepunkte ei
saa.

4

Taotleja, kes sai taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud
majandusaastal suurima osa oma
põllumajanduslikust müügitulust
alakriteeriumis märgitud tegevusalal2

•
•

5

•

küülikukasvatus,
puuvilja- ja
marjakasvatus (sh
viinamarjakasvatus),
seene- ja
trühvlikasvatus,
heintaimede
seemnetootmine ja
köögiviljaseemnete
kasvatus
linnukasvatus

6

•
•

köögiviljakasvatus
munatootmine

7

•

mesindus

8

•

•
•

9

10
11

Taotleja, kes ei jätka tegutsemist
seakasvatuse tegevusalal
Taotleja, kes kavandab äriplaanis
tegevusi suuremas mahus

lamba- ja
kitsekasvatus
• seakasvatus
Seakasvatus, kui taotleja ei
jätka tegutsemist
seakasvatuse tegevusalal
vähemalt viis aastat
Omaosalus 70% kuni < 75%

15

13
12
10
8

15
12

Omaosalus 65% kuni < 70%

11

12

Omaosalus 60% kuni < 65%

10

13

Omaosalus 55% kuni < 60%

9

14

Omaosalus 50% kuni < 55%

8

15

Omaosalus 45% kuni < 50%

7

16

Omaosalus 40% kuni < 45%

6

17

Omaosalus 35% kuni < 40%

5

18

Omaosalus 30% kuni < 35%

4

19

Omaosalus 25% kuni < 30%

3

Põllumajandusliku müügitulu
osakaal 100%

10

Põllumajandusliku müügitulu
osakaal 90% kuni < 100%

8

20
21

2

Taotleja, kelle omatoodetud
põllumajandustoodete või nende
töötlemisel saadud toodete müügitulu
osakaal kogumüügitulust (edaspidi

Taotleja, kes saab hindepunktid real 9 nimetatud kriteeriumi alusel, käesoleva kriteeriumi alusel hindepunkte ei
saa.

22
23
24
25
26

põllumajanduslik müügitulu) on taotluse Põllumajandusliku müügitulu
esitamise aastale vahetult eelnenud
osakaal 80% kuni < 90%
majandusaastal suurem
Põllumajandusliku müügitulu
osakaal 70% kuni < 80%
Põllumajandusliku müügitulu
osakaal 60% kuni < 70%
Maksimaalsed hindepunktid
Lävend

6
4
2
51
14

