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KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTJA JA SUURETTEVÕTJA TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID 

HINDAMISKRITEERIUM ALAKRITEERIUMID HINDEPUNKTID 

1. Kõrgema lisandväärtusega toodete 

tootmisele suunatud investeering 

1.1. Taotleja on taotluse esitamise aastal või sellele vahetult eelnenud 

aastal tootnud töödeldud toodet1, mida on tema kaubamärgi2 all 

realiseeritud jaekaubanduses3 
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1.2. Taotlejal on taotluse esitamise ajal olemas ISO 22000, ISO 9001, 

ISO 14001, FSSC 22000, HALAL, SFQ, BRC või IFSi standard4 
1 

1.3. Taotleja teeb investeeringu:  

1.3.1. seadmesse  3 

1.3.2. seadmesse ja ehitisse 2 

1.3.3. ehitisse 1 

2. Toodete välisturule müümise osakaalu 

suurendamiseks tehtud investeering 

2.1. Taotleja toodetud või töödeldud toodet on eksporditud taotluse 

esitamise aastal või sellele vahetult eelnenud aastal5: 
 

2.1.1. Euroopa Liidu riiki 1 

2.1.2. kolmandasse riiki 2 

                                                           
1 Toote töötlemise all mõeldakse algset toodet oluliselt muutvat tegevust, sealhulgas kuumutamist, keetmist, suitsutamist, soolamist, laagerdamist, kuivatamist, marineerimist, 

ekstraheerimist, ekstrudeerimist või nende protsesside kombinatsiooni. Töötlemata toode on töötlemata toit, sealhulgas jaotatud, irrutatud, raiutud, viilutatud, konditustatud, 

hakitud, nülitud, peenestatud, lõigatud, puhastatud, trimmitud, kooritud, jahvatatud, jahutatud, külmutatud, sügavkülmutatud või sulatatud toit. 
2 Taotlejal on registreeritud kaubamärk või taotleja on esitanud kaubamärgi registreerimise avalduse. Registreeritud kaubamärk on kaubamärgiseaduse § 5 lõike 1 punkti 2 

kohaselt kaubamärk, mille kohta on tehtud registreering registris. Kaubamärgi registreerimise taotlus peab olema esitatud kaubamärgiseaduse 4. peatükis sätestatud tingimustel 

ja korras. 
3 Hindamiskriteeriumi täitmist tõendavad asjakohased lepingud, müügiarved ja muud dokumendid. 
4 Hindamiskriteeriumi täitmist tõendab sertifikaat. 
5 Ekspordina käsitatakse taotleja toodetud või töödeldud kauba väljavedu Eestist Euroopa Liitu või kolmandasse riiki. Ekspordina käsitatakse nii taotleja otseeksporti kui ka 

vahendajate või allhanke kaudu korraldatud eksporti. Hindamiskriteeriumi täitmist tõendavad asjakohased otseekspordi, vahendajate kaudu või allhanke kaudu korraldatud 

ekspordi toimumise lepingud ja müügiarved.  
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 2.2. Taotlejal on omatoodetud toote eksportimisel väljakujunenud 

turustuskanal6 (vahendajad, jaekaubandus, emaettevõtja, internet, 

otseturustus) ja välisriigis müügiedendustegevuse elluviimise kogemus 
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3. Taastuvenergia kasutamiseks tehtud 

investeering 

Taotleja hakkab investeeringu tulemusena töötlemisettevõttes kasutama 

taastuvenergial või bioenergial7 toimivat energiasüsteemi 
4 

4. Ressursitõhususe suurendamiseks 

tehtud investeering 

4.1. Taotleja teeb töötlemisettevõtte energiaauditis8 ettenähtud 

investeeringu, mis suurendab töötlemisettevõttes energiasäästu9 
2 

4.2. Taotleja teeb investeeringu energiasüsteemi, mida on võimalik 

töötlemisettevõttes pikemaajaliselt kasutada10 
1 

4.3. Taotleja investeering on suunatud töötlemisettevõttes uue ja 

tervikliku energiasüsteemi11 kasutusele võtule 
3 

5. Riskide juhtimisega seotud investeering 

 

5.1. Taotleja teeb investeeringu, mille tulemusena ei ole 

töötlemisettevõte enam sõltuv fossiilsetest kütustest 
1 

5.2. Taotleja teeb investeeringu ajutise vooluallikana kasutamiseks 

vajalikku generaatorisse12 
3 

                                                           
6 Hindamiskriteeriumi täitmist tõendavad asjakohased otseekspordi, vahendajate kaudu või allhanke kaudu korraldatud ekspordi toimumise lepingud või müügiarved. 

Müügiedendustegevuse elluviimist välisriigis tõendatakse lepingute, arvete või muude asjakohaste dokumentidega. 
7 Bioenergia all mõeldakse biomassist toodetud energiat. Biomass on põllumajanduslikust tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja loomsed ained), metsatööstusest ja sellega seotud 

tootmisest pärit toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunev fraktsioon ning tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunev fraktsioon. Taastuvenergia all mõeldakse 

taastuvate energiaallikate kasutamist energia saamiseks. Taastuvad energiaallikad on loetletud elektrituruseaduse §-s 57. Energiaks loetakse energiamajanduse korralduse 

seaduse § 2 punkti 3 kohaselt energiatooted, sealhulgas põlevkütus, soojus, taastuvenergia, elekter ja muu energiatoode. 
8 Energiaaudit on energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punkti 4 kohaselt süstemaatiline menetlus, mida tehakse adekvaatsete teadmiste saamiseks hoone või hoonete rühma, 

tööstusliku või kaubandusliku protsessi või käitise või eraõiguslike või avalik-õiguslike teenuste energiatarbimise profiili kohta ning millega määratakse kulutõhusa 

energiasäästu võimalused ja säästu suurus ning mille tulemuste põhjal koostatakse aruanne.  
9 Energiasäästuks loetakse energiamajanduse korralduse seaduse § 2 punkti 8 kohaselt säästetud energia hulka, mis määratakse, mõõtes või hinnates tarbimist enne ja pärast 

energiatõhususe parandamise meetme rakendamist olukorras, kus on tagatud võrdsed välistingimused, mis võivad mõjutada energiatarbimist. 
10 Pikemaajaliselt kasutatavaks investeeringuks loetakse energiasüsteemi, mida saab töötlemisettevõttes püsivalt kasutada, ehk energiasüsteemi, mis tagab töötlemisettevõttes 

püsiva energiajulgeoleku. 
11 Uueks ja terviklikuks energiasüsteemiks loetakse sellist energiasüsteemi, mis erineb varem töötlemisettevõttes kasutusel olnud energiasüsteemist. Näiteks kui varem oli 

töötlemisettevõttes kasutusel gaasil põhinev energiasüsteem ja investeeringu tulemusena võetakse kasutusele päikeseenergial põhinev energiasüsteem, siis loetakse, et taotleja 

võttis töötlemisettevõttes kasutusele uue ja tervikliku energiasüsteemi. 
12 Ajutise vooluallikana kasutamiseks mõeldud seade on generaator, mis peab tagama võimaliku elektrikatkestuse korral töötlemisettevõtte elektriga varustatuse. 

Hindamiskriteeriumi täitmist tõendab dokument, millest nähtub generaatori võimsus kilovattides ja töötlemisettevõtte toimimiseks vajalik elektrienergia kogus kilovattides. 
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6. Suurema omafinantseeringuga 

investeering  

6.1. Keskmise suurusega ettevõtjale toetatava tegevuse kohta antava 

toetuse määr on: 
 

 6.1.1. 15.00–20.00% 4 

 6.1.2. 20.01–25.00% 3 

 6.1.3. 25.01–29.00% 2 

 6.1.4. 29.01–30.00% 1 

 6.2. Suurettevõtjale toetatava tegevuse kohta antava toetuse määr on:  

 6.2.1. 15.00–16.00% 4 

 6.2.2. 16.01–18.00% 3 

 6.2.3. 18.01–19.00% 2 

 6.2.4. 19.01–20.00% 1 

   

Hindamiskriteeriumite maksimaalne 

hindepunktide summa 

 31 

Hindamiskriteeriumite minimaalne 

hindepunktide summa (30% 

maksimaalsest hindepunktide summast) 
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