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Taotluse hindamise kriteeriumid
A Kavandatava investeeringu hindamine
Kriteerium

Näitaja

1

Investeeringu mõju ettevõtja
tegevusele

Lisandväärtuse kasv töötaja kohta1

2

Taotletava avaliku sektori toetuse
suurus

2.1 Taotletava toetuse määr väikese ja keskmise suurusega
ettevõtjast taotleja korral2
2.2 Taotletava toetuse määr suurettevõtjast taotleja korral
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Investeeringuobjekt ja selle asukoht
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3.1 Kavandatav investeering tehakse:

3

3

8

- vaid seadmetesse ja tehnoloogiasse

3

- nii seadmetesse, tehnoloogiasse kui ka ehitistesse

2

- ehitistesse

1

3.2 Investeeringuobjekti paiknemine haldusjaotuse järgi
- Tallinn ja Tallinnaga piirnev vald

Maksimaalne
hinne
4

1

- Harjumaa (v.a Tallinn ja Tallinnaga piirnev vald) või muu maakonna
maakonnakeskus ja sellega piirnev vald
- maakonna maakonnakeskusega mitte piirnev vald (v.a Harjumaa vald)
3.3 Paiknemine saarel
4

Investeeringu mõju tööhõivele

5

Investeeringu innovaatilisus

6

Investeeringu keskkonnasäästlikkus

Investeeringu tegemine aitab säilitada või suurendada ettevõtte töökohtade
arvu
5.1 Võetakse kasutusele ettevõtte jaoks uus tehnoloogia
5.2 Hakatakse tootma erivajadustega tarbijagrupile ettenähtud tooteid või
tooteid, milles on rahvatervise seisukohast lähtudes parandatud oluliste
toitainelise koostise näitajaid3
5.3 Hakatakse tootma suurema töötlemisastmega ja lõpptarbijale suunatud
tooteid4
5.4 Investeeringu eesmärk on viia tootmine vastavusse
mahepõllumajandustoodete töötlemise nõuetega5
6.1 Investeeringu eesmärk on vähendada tootmisjäätmete hulka ja
keskkonnaohtlike ainete paiskamist keskkonda
6.2 Investeeringu eesmärk on tõhusamalt kasutada kõrvalsaaduseid,
kaastooteid ning tootmisjäätmeid
6.3 Investeeringu eesmärk on toota tootmisjäätmetest biokütust
6.4 Investeeringu eesmärk on võtta kasutusele omatoodetud taastuvenergia
ja biokütus ning tootmisprotsessi jääkenergia
6.5 Investeeringu eesmärk on pakendeid taas- või korduskasutada6
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Kavandatava investeeringu kohta antavad maksimaalsed hindepunktid kokku
B Taotleja hindamine
7 Ettevõtja suurus ja tüüp

7.1 Ettevõtja suurus
- keskmise suurusega ettevõtja
- väikeettevõtja
- mikroettevõtja
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48
20
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8 Ettevõtjale SAPARD-i meetmest 2,
“Eesti riikliku arengukava aastateks
2004–2006” meetme 3.2 ja “Eesti
maaelu arengukava 2007-2013”
meetme 1.6 raames varem antud
toetused

7.2 Ettevõte on tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel ja korras
ning ettevõttes töödeldakse mahepõllumajandustooteid
7.3 Ettevõtja on põllumajandustootjate ühistu või põllumajandustootjate
ühistu valitseva mõju all olev ettevõtja, kelle töödeldavast toorainest
vähemalt 75% on tootnud ühistu liikmed
Toetusi on antud:
- 0 eurot
- kuni 64 000 eurot
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- 64 000–320 000 eurot

3

- 320 000–640 000
- üle 640 000 euro
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Taotleja kohta antavad maksimaalsed hindepunktid kokku
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Kavandatava investeeringu ja taotleja kohta antavad maksimaalsed hindepunktid kokku
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1

Kriteeriumi 1 hindepunktide arvutamisel võrreldakse asjaomaseid majandusnäitajaid taotluse esitamise majandusaastale vahetult eelnenud majandusaasta lõpu ja
kavandatava kolmanda majandusaasta viimase päeva seisuga.
Lisandväärtus töötaja kohta arvutatakse järgmiselt:
lisandväärtus töötaja kohta = (aruande puhaskasum + tööjõukulud + põhivara kulum ja väärtuse langus) / aasta keskmine hõivatute arv.
2
Määruse § 7 lõike 1 kohaselt antakse mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjale toetust kuni 50% ja suurettevõtjale kuni 25% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu
maksumusest.
3
Erivajadustega tarbijagrupi all peetakse silmas näiteks diabeetikuid ja allergikuid. Hindepunkti saamiseks esitab taotleja pädeva asutuse tõendi või tehtud uuringu
lõpparuande, mis kinnitab toote asjakohaseid omadusi.
4
Hindepunkti andmisel võrreldakse kavandatava investeeringu järgseid tooteid taotleja varasemate toodetega, hindepunkti saamiseks peab taotleja kavandatava
investeeringuga pikendama toodete töötlemisahelat.
5
Hindepunkti saamiseks esitab taotleja Veterinaar- ja Toiduameti õiendi selle kohta, et kavandatav investeering on vajalik ettevõtte mahetöötlemise nõuetega vastavusse
viimiseks.
6
Pakendiseaduse tähenduses.
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