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Põllumajandusministri 13.03.2015 määrus nr 25 
„Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise  

investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” 
Lisa 

(maaeluministri 4. augusti 2017. a määruse nr 57 sõnastuses)  
 

TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID  
Jrk 
nr 

Rea 
nr Üldraamistik Hindamiskriteeriumi 

nimetus Hindamiskriteeriumi sisu ja jaotumine Hinde-
punktid 

1 

1 

Sotsiaalne 
mõõde 

Keskustest eemalejäävad 
ja vähese võimekusega 
piirkondades tehtavad 
investeeringud1 

Klaster 1 – maalised tugevad vallad, kus on suur nii seotus linnalise 
keskusega kui ka põllumajanduse osatähtsus. Esimesse klastrisse kuulub 
34 kohaliku omavalitsuse üksust: Ambla vald, Aseri vald, Haaslava vald, 
Halinga vald, Haljala vald, Juuru vald, Jõgeva vald, Järva-Jaani vald, 
Kadrina vald, Kareda vald, Koeru vald, Kohtla vald, Konguta vald, Lihula 
vald, Luunja vald, Nõo vald, Puhja vald, Põltsamaa vald, Põlva vald, 
Rakvere vald, Rannu vald, Rapla vald, Roosna-Alliku vald, Rõngu vald, 
Sõmeru vald, Tabivere vald, Tamsalu vald, Tapa vald, Tartu vald, Tähtvere 
vald, Türi vald, Viljandi vald, Vinni vald, Väike-Maarja vald 

2 

2 

Klaster 2 – maalised vallad, kus väikese asustustihedusega kaasneb 
põllumajanduse suur osatähtsus ja suhteliselt madal sissetulekute tase. Teise 
klastrisse kuulub 51 kohaliku omavalitsuse üksust: Abja vald, Ahja vald, 
Alatskivi vald, Albu vald, Antsla vald, Are vald, Halliste vald, Hanila vald, 
Helme vald, Hummuli vald, Imavere vald, Kanepi vald, Karula vald, Koigi 
vald, Kolga-Jaani vald, Koonga vald, Kullamaa vald, Kõo vald, Laekvere 
vald, Laheda vald, Lasva vald, Martna vald, Meremäe vald, Mooste vald, 
Mõniste vald, Mäksa vald, Pajusi vald, Pala vald, Palamuse vald, Palupera 
vald, Puka vald, Puurmani vald, Põdrala vald, Pöide vald, Rakke vald, 
Räpina vald, Saare vald, Sangaste vald, Sõmerpalu vald, Tarvastu vald, Tori 
vald, Torma vald, Tõlliste vald, Urvaste vald, Valgjärve vald, Varstu vald, 
Vastse-Kuuste vald, Vigala vald, Võnnu vald, Vändra vald, Õru vald 

5 
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3 

Klaster 3 – pigem linnalisemad omavalitsused, kus maamajandusel ja 
põllumaal on väiksem osatähtsus. Kolmandasse klastrisse kuulub 
42 kohaliku omavalitsuse üksust: Aegviidu vald, Anija vald, Audru vald, 
Iisaku vald, Illuka vald, Kaiu vald, Kambja vald, Kehtna vald, Kernu vald, 
Kose vald, Kuusalu vald, Kõlleste vald, Laeva vald, Lääne-Nigula vald, 
Lüganuse vald, Mustvee linn, Mõisaküla linn, Mäetaguse vald, Märjamaa 
vald, Nissi vald, Noarootsi vald, Nõva vald, Padise vald, Paide vald, Paikuse 
vald, Karksi vald, Otepää vald, Raikküla vald, Ridala vald, Rägavere vald, 
Saarde vald, Sauga vald, Sonda vald, Suure-Jaani vald, Toila vald, 
Tahkuranna vald, Vaivara vald, Vara vald, Vihula vald, Viru-Nigula vald, 
Võru vald, Väätsa vald 

3 

4 

Klaster 4 – maalised nõrgad omavalitsused, kus maaline eluviis on väikese 
tähtsusega, sest põllumajanduse suure osatähtsusega kaasneb madal 
asukohaindeks ja suhteliselt madalam sissetulekute tase. Neljandasse 
klastrisse kuulub 28 kohaliku omavalitsuse üksust: Alajõe vald, Avinurme 
vald, Haanja vald, Häädemeeste vald, Kallaste linn, Kihelkonna vald, Kõpu 
vald, Käru vald, Leisi vald, Lohusuu vald, Meeksi vald, Mikitamäe vald, 
Misso vald, Mustjala vald, Orava vald, Peipsiääre vald, Piirissaare vald, 
Kasepää vald, Rõuge vald, Surju vald, Taheva vald, Torgu vald, Tudulinna 
vald, Tõstamaa vald, Varbla vald, Vastseliina vald, Veriora vald, Värska 
vald 

6 

5 

Klaster 5 – maalised omavalitsused saartel, mis asuvad keskustest 
kaugemal ning mida iseloomustab suhteliselt madal sissetulekute tase. 
Viiendasse klastrisse kuulub 14 kohaliku omavalitsuse üksust: Emmaste 
vald, Hiiu vald, Kihnu vald, Käina vald, Laimjala vald, Lääne-Saare vald, 
Muhu vald, Orissaare vald, Pihtla vald, Pühalepa vald, Ruhnu vald, Salme 
vald, Valjala vald, Vormsi vald 

4 

6 
Klaster 6 – pigem linnalised omavalitsused, kus asustuspildi linnalisust 
mõjutab enamasti suure keskuse olemasolu ning põllumajanduse suhteliselt 
väike osatähtsus. Kuuendasse klastrisse kuulub 17 kohaliku omavalitsuse 
üksust: Jõelähtme vald, Jõhvi vald, Järvakandi vald, Keila vald, Kohila vald, 
Kohtla-Nõmme vald, Kunda linn, Loksa linn, Narva-Jõesuu linn, Paldiski 

1 
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linn, Raasiku vald, Tootsi vald, Tõrva linn, Vasalemma vald, Võhma linn, 
Vändra vald (alev), Ülenurme vald 

7 Lisapunkt suursaare korral: Saaremaa, Hiiumaa ja Muhu 1 
8 

Lisapunktid järgmise püsiasustusega väikesaare korral: Abruka, Kihnu, 
Kessulaid, Kõinastu, Manija, Osmussaar, Piirissaar, Ruhnu, Vilsandi ja 
Vormsi 2 

2 9 

Taotleja, kes ei ole saanud 
ettevõtluse 
mitmekesistamiseks 
mittepõllumajanduslikku 
investeeringutoetust 

Taotleja kohta ei ole MAK 2007–2013 meetme 3.1 „Majandustegevuse 
mitmekesistamine maapiirkonnas” ja meetme 1.5 „Metsade majandusliku 
väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine” 
alategevuse „Metsandussaaduste lisandväärtuse andmine” raames tehtud 
toetuse maksmise otsust või käesoleva meetme raames tehtud taotluse 
rahuldamise otsust 

8 

3 
10 

Taotleja, kelle kavandatav 
investeering avaldab mõju 
maapiirkonna tööhõivele 

Investeeringu tulemusel luuakse juurde üks uus täistööajaga töökoht 
tegevuste elluviimise asukohta, misläbi suureneb olemasolevate töötajate 
arv ühe võrra 4 

11 
Investeeringu tulemusel luuakse juurde kaks uut täistööajaga töökohta 
tegevuste elluviimise asukohta, misläbi suureneb olemasolevate töötajate 
arv kahe võrra 8 

12 
Investeeringu tulemusel luuakse juurde vähemalt kolm uut täistööajaga 
töökohta tegevuste elluviimise asukohta, misläbi suureneb olemasolevate 
töötajate arv vähemalt kolme võrra 12 

4 13 
Taotleja, kelle investeering 
avaldab positiivset mõju 
noorte ettevõtlusele 

Taotleja on noor ettevõtja. Taotluse esitamise ajal on füüsilisest isikust 
ettevõtja kuni 40-aastane. Äriühingu puhul on kõik osanikud või aktsionärid 
taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased füüsilised isikud. Tulundusühistu 
puhul on kõik juhatuse liikmed taotluse esitamise ajal kuni 40-aastased 
füüsilised isikud. 

4 

5 14 
Taotleja, kelle investeering 
avaldab positiivset mõju 
puuetega inimestele 

Taotleja kavandatav investeeringuobjekt on seotud puuetega inimeste 
hoolekandeasutuste tegevusega (EMTAK 2008, jagu Q, alajagu 87) või 
puuetega inimeste sotsiaalhoolekandega (EMTAK 2008, jagu Q, alajagu 88) 2 

 15 Kokku maksimaalsed hindepunktid sotsiaalse mõõtme eest 34 
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6 16 
Keskkond 

Bioenergia tootmine Kogu investeeringust enam kui 50,00% moodustab investeering bioenergia 
tootmisesse 4 

7 17 
Päikese-, vee- ja 
tuuleenergial põhinev 
energia tootmine 

Kogu investeeringust enam kui 50,00% moodustab investeering päikese-, 
vee- või tuuleenergia tootmiseks 1 

 18 Kokku maksimaalsed hindepunktid keskkonna eest 4 

8 

19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taotleja, kelle 
investeeringu maksumuse 
ja müügitulu suhe tagab 
toetuse ergutava mõju 

Kogu investeering moodustab 25,00–50,99% ettevõtja taotluse esitamisele 
vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 4 

20 Kogu investeering moodustab 51,00–100,99% ettevõtja taotluse esitamisele 
vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 6 

21 Kogu investeering moodustab 101,00–150,99% ettevõtja taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 8 

22 Kogu investeering moodustab 151,00–200,99% ettevõtja taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 10 

23 Kogu investeering moodustab 201,00–250,99% ettevõtja taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 8 

24 Kogu investeering moodustab 251,00–300,99% ettevõtja taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 6 

25 Kogu investeering moodustab 301,00–350,00% ettevõtja taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust 4 
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26 
 
 
 

Majandus 

Kui kogu investeering moodustab üle 350,00% ettevõtja taotluse esitamisele 
vahetult eelnenud majandusaasta müügitulust, siis vähendatakse ettevõtja 
hindepunkte selle võrra, mis ta sai hindamiskriteeriumis 11 nimetatud 
müügitulu vahemiku alusel 

–1…–10 

9 
27 

Taotleja, kes vajab 
investeeringu tegemiseks 
toetust enam, et tagada 
toetuse ergutav mõju  

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine ärikasum enne kulumit (EBITDA) oli vahemikus 0–
5000,99 eurot. 
Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul peab taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 
kalendriaasta keskmine Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise 
isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormil E kajastatud näitajate 
„ettevõtluse tulem” ja „põhivara soetamismaksumus” (vorm E, rida 2.1) 
summa olema vahemikus 0–5000,99 eurot. 

2 

28 

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine ärikasum enne kulumit (EBITDA) oli vahemikus 5001,00 –
10 000,99 eurot. 
Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul peab taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 
kalendriaasta keskmine Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise 
isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormil E kajastatud näitajate 
„ettevõtluse tulem” ja „põhivara soetamismaksumus” (vorm E, rida 2.1) 
summa olema vahemikus 5001,00 – 10 000,99 eurot 

4 
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29 

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine ärikasum enne kulumit (EBITDA) oli vahemikus 10 001,00 –
 30 000,99 eurot. 
Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul peab taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 
kalendriaasta keskmine Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise 
isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormil E kajastatud näitajate 
„ettevõtluse tulem” ja „põhivara soetamismaksumus” (vorm E, rida 2.1) 
summa olema vahemikus 10 001,00 – 30 000,99 eurot 

6 

30 

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine ärikasum enne kulumit (EBITDA) oli vahemikus 30 001,00 –
 50 000,99 eurot. 
Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul peab taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 
kalendriaasta keskmine Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise 
isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormil E kajastatud näitajate 
„ettevõtluse tulem” ja „põhivara soetamismaksumus” (vorm E, rida 2.1) 
summa olema vahemikus 30 001,00 – 50 000,99 eurot 

4 

31 

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine ärikasum enne kulumit (EBITDA) oli vahemikus 50 001,00 –
 70 000,00 eurot. 
Raamatupidamise seaduse kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust 
pidava taotleja puhul peab taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe 
kalendriaasta keskmine Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise 
isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormil E kajastatud näitajate 
„ettevõtluse tulem” ja „põhivara soetamismaksumus” (vorm E, rida 2.1) 
summa olema vahemikus 50 001,00 – 70 000,00 eurot 

2 

10 32 
Põllumajandustootja puhul 
taotleja, kes sõltub rohkem 
põllumajanduslikust 
ettevõtlusest 

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud 
toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas üle 90,00% kogu 
müügitulust 

3 
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33 
Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud 
toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas 80,01–90,00% kogu 
müügitulust 

2 

34 
Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine omatoodetud põllumajandustoodete ja nende töötlemisel saadud 
toodete müügitulu kas koos või eraldi moodustas 70,00–80,00% kogu 
müügitulust 

1 

11 

35 

Väiksema müügituluga 
taotleja 

Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 4000,00 – 20 000,99 eurot 10 

36 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 20 001,00 – 40 000,99 eurot 9 

37 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 40 001,00 – 60 000,99 eurot 8 

38 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 60 001,00 – 80 000,99 eurot 7 

39 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 80 001,00 – 100 000,99 eurot 6 

40 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 100 001,00 – 120 000,99 eurot 5 

41 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 120 001,00 – 140 000,99 eurot 4 

42 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 140 001,00 – 160 000,99 eurot 3 

43 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 160 001,00 – 180 000,99 eurot 2 

44 Ettevõtja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta 
keskmine müügitulu oli vahemikus 180 001,00 – 200 000,00 eurot 1 

 45 Kokku maksimaalsed hindepunktid majanduse eest põllumajandustootja taotluse puhul 29 
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46 Kokku maksimaalsed hindepunktid majanduse eest mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva 
mikroettevõtja taotluse puhul 26 

 47 Kokku maksimaalsed hindepunktid põllumajandustootja taotluse puhul (hindamiskriteeriumid 1–11)  67 
48 Kokku maksimaalsed hindepunktid mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva mikroettevõtja taotluse puhul 

(hindamiskriteeriumid 1–9 ja 11)  64 
 49 Minimaalne hindepunktide summa põllumajandustootja taotluse rahuldamiseks 17 

50  Minimaalne hindepunktide summa mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegeleva mikroettevõtja taotluse 
rahuldamiseks 16 

 
                                                 
1Asjaomased piirkonnad määratakse arengukava punktis 8.1 esitatud maapiirkonna määratluse alusel – st käesoleva programmiperioodi 2014–2020 jooksul kohaliku 
omavalitsuse üksustega seotud territoriaalsed muudatused ei mõjuta hindamiskriteeriumi 1 jaotust. Kuni programmiperioodi lõpuni loetakse maapiirkonnaks vallad ja kuni 
4000 elanikuga väikelinnad, mis olid arengukava punktis 8.1 esitatud kriteeriumite ja näitajate põhjal maapiirkonnaks 2015. a veebruaris. 


