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MIKROPÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE ARENDAMISE 
INVESTEERINGUTOETUS 

 
Taotluste hindamise kriteeriumid 

 
 

Hindamiskriteerium Hindepunktid 1 Maksimaalsed 
hindepunktid  

1. Eelistatakse väiksema müügituluga taotlejat 
1.1. Müügitulu on vahemikus 2400–19 173 eurot 25–30 

1.2. Müügitulu on vahemikus 19 174–63 911 eurot 30 

1.3. Müügitulu on vahemikus 63 912–191 735 eurot 30–20 

1.4. Müügitulu on vahemikus 191 736–447 381 eurot 20–10 

1.5. Müügitulu on vahemikus 447 382–639 117 eurot 10–0 30 
2. Eelistatakse realistlikku äriplaani, milles kavandatud tegevused 
toetavad meetme eesmärke 

 2.1. Taotleja taotluse esitamise aastale järgneva 
kolmanda, neljanda ja viienda aasta keskmine 
(nimetatud kolme aasta keskmine) müügitulu 
suureneb võrreldes taotluse esitamise aastale 
eelnenud majandusaasta müügituluga. 2 

 2.2. Taotleja taotluse esitamise aastale järgneva 
kolmanda, neljanda ja viienda aasta keskmine 
ärikasum suureneb võrreldes taotluse esitamise 
aastale eelnenud majandusaasta ärikasumiga 2 

 2.3. Taotleja taotluse esitamise aastale järgneva viienda 
aasta võlakordaja on väiksem taotluse esitamise 
aastale eelnenud majandusaasta võlakordajast 2 6 

3. Eelistatakse noort ettevõtjat 10 
4. Eelistatakse investeeringut, mis tehakse aianduse, mesinduse, 
seenekasvatuse või põllumajandussaaduste töötlemise valdkonnas ja 
mille maksumus moodustab abikõlblike investeeringuobjektide 
maksumusest  üle 50% 
 4.1. Investeering tehakse mahepõllumajandussaaduste 

töötlemiseks või maheaianduse, -mesinduse või -
seenekasvatuse arendamiseks 

15 
15 



 4.2. Investeering tehakse põllumajandussaaduste 
töötlemiseks või aianduse, mesinduse või 
seenekasvatuse arendamiseks 

10 

5. Eelistatakse ühistegevust 
  Hindepunkte antakse, kui toetust taotlevad 

tulundusühistud või kolm või enam taotlejat ühiselt, 
kes ei oma “Konkurentsiseaduse” § 2 lõike 4 mõistes 
valitsevat mõju teiste ühiselt taotlejate suhtes.  5 5 

6. Eelistatakse taotlejat, kelle omatoodetud põllumajandussaaduste või 
nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist saadud tulu 
moodustab kogu müügitulust 70% 

6.1. Omatoodetud põllumajandussaaduste või nende 
töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist 
saadud tulu moodustab üle 85% kogu müügitulust 

10 

6.2. Omatoodetud põllumajandussaaduste või nende 
töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist 
saadud tulu moodustab 70–85% kogu müügitulust 

5 

10 
7. Eelistatakse taotlejat, kes ei ole saanud „Eesti maaelu arengukava 
2007–2013” meetme 1.4.1 raames investeeringutoetust 

7.1. Eelistatakse taotlejat, kes ei ole saanud „Eesti maaelu 
arengukava 2007–2013” meetme 1.4.1 raames 
varasematel aastatel toetust 

1 

2 
7.2. Eelistatakse taotlejat, kes on taotlenud „Eesti maaelu 

arengukava 2007–2013” meetme 1.4.1 raames toetust 
ja vastas toetuse saamise tingimustele, kuid kelle 
taotlus jäi toetatava tegevuse rahastamise eelarve 
ületamise tõttu rahuldamata 

1 

  
8. Eelistatakse taotlejat, kes taotleb toetust väiksema summa ulatuses (võrdsete 
punktisummade puhul eelistatakse taotlust, milles taotletav toetuse summa on  väiksem) 

 
1 Kõikide hindepunktide vahemike vahel kasvavad ja kahanevad hindepunktid lineaarselt, vastavalt 

valemile 
 
 
 
 
 
kus 
P on taotleja hindepunktid; 
MT on taotleja müügitulu; 
MT0 on selle suurusgrupi minimaalne müügitulu, kuhu taotleja kuulub; 
MT1 on selle suurusgrupi maksimaalne müügitulu, kuhu taotleja kuulub; 
P0 on selle suurusgrupi, kuhu taotleja kuulub, hindepunktid suurusgrupi minimaalse müügitulu korral; 
P1 on selle suurusgrupi, kuhu taotleja kuulub, hindepunktid suurusgrupi maksimaalse müügitulu korral. 
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