
 
Põllumajandusministri 23. augusti 2010. a määruse 
nr 87 “Loomakasvatusehitise investeeringutoetuse 
saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse 
menetlemise täpsem kord” lisa 5 

 
LOOMAKASVATUSEHITISE INVESTEERINGUTOETUSE  

TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 
Hindamiskriteerium Hindepunktid Maksimaalsed 

hindepunktid 
1. Eelistatakse noort ettevõtjat 
1.1. Füüsilisest isikust ettevõtja, kes on taotluse esitamise ajal 

noorem kui 40-aastane 
1.2. Äriühing, mille kõik osad või aktsiad kuuluvad füüsilisest 

isikust osanikule või aktsionärile, kes on taotluse esitamise ajal 
noorem kui 40-aastane 

1.3. Tulundusühistu, kelle kõik liikmed vastavad määruse § 4 
lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele 

10 

2. Eelistatakse taotlejat, kes kasutab põhivara tulemuslikumalt  
  Müügitulu ja põhivara ehitiste, masinate ja seadmete suhtarv 

on: 
  =>2  5 
  =1,5–<2  4 
  =1–<1.5 3 
  =0.75–<1 2 
  =0.5–<0.75 1 
  <0,5 0 

5 

3. Eelistatakse taotlejat, kelle müügitulust suurema osa 
moodustab omatoodetud põllumajandussaaduste või nende 
töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu 
3.1. Taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste 

müügist või nende töötlemisel saadud 
põllumajandustoodete müügist saadud tulu  
moodustab üle 90% müügitulust 

10 

3.2. Taotleja omatoodetud põllumajandussaaduste 
müügist või nende töötlemisel saadud 
põllumajandustoodete müügist saadud tulu 
moodustab 75–90% müügitulust 

5 

10 

4. Eelistatakse taotlejat, kes turustab mahetoodangut 
4.1. Üle 50% müügitulust moodustab 

omatoodetud mahetoodangu müügist saadud 
tulu 

10 

4.2. 20–50% müügitulust moodustab omatoodetud 
mahetoodangu müügist saadud tulu 

5 

10 

5. Eelistatakse pikema tegutsemise ajaga taotlejat 
  Alates kolmandast tegutsemisaastast iga tegutsemisaasta eest 

üks hindepunkt  
10 

6. Eelistatakse taotlejat, kelle ehitusprojekt ja äriplaan sisaldavad 
loomakasvatusehitise juures paikneva sõnnikust tekkiva biogaasi 2 



tootmiseks valmistava käitise projekti ja maksumust 

7. Eelistatakse mahepõllumajandusliku sea, lamba, linnu, kitse, 
liha- või piimaveise pidamiseks ettenähtud loomakasvatusehitisse 
investeerimist 
  Taotleja loomakasvatusehitis või loomakasvatusehitise projekt 

vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 
mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike 
toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23), 
komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse 
nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku 
tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise 
kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses 
mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga 
(ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), “Mahepõllumajanduse 
seaduse” ja selle rakendusmääruste, tingimustele 

2 

8. Eelistatakse jätkusuutlikumat ja meetme eesmärkidele 
vastavat äriplaani 
8.1. Taotleja taotluse esitamise aastale järgneva 

kolmanda, neljanda ja viienda aasta keskmine 
müügitulu suureneb võrreldes taotluse 
esitamise aastale eelnenud majandusaasta 
müügituluga 

1 

8.2. Taotleja taotluse esitamise aastale järgneva 
kolmanda, neljanda ja viienda aasta keskmine 
ärikasum suureneb võrreldes taotluse 
esitamise aastale eelnenud majandusaasta 
ärikasumiga 

1 

8.3. Taotleja taotluse esitamise aastale järgneva 
viienda aasta võlakordaja on väiksem taotluse 
esitamise aastale eelnenud majandusaasta 
võlakordajast 

1 

Müügitulu ja põhivara ehitiste, masinate ja seadmete suhtarvu 
suurenemine pärast investeeringu tegemist kolmanda, neljanda 
ja viienda aasta keskmisena võrreldes taotluse esitamise aastale 
eelnenud majandusaastaga  
=>2  
=1,5–<2  
=1–<1.5 
=0.75–<1 
=0.5–<0.75 

8.4. 

<0,5 
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