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TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID 

 
Taotlusi hinnatakse vastavalt etteantud punktidele või skaalale.  

A-osa 

 

1. Taotleja haridus ja erialane ettevalmistus ettevõtlusega alustamiseks ning äriplaanis kavandatud tegevuste 

elluviimiseks1 

 Hindamiskriteerium Hindepunktid 

1.1 Taotleja põllumajandusharidus2  
1.1.1 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on olemas põllumajandusalane kõrg-, keskeri- või 

kutsekeskharidus3 
7 

1.1.2 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril puudub põllumajandusalane kõrg-, keskeri- või 

kutsekeskharidus 
0 

1.2 Taotleja kutsetase põllumajandustootmise valdkonnas  
1.2.1 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud 

kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni viies tase põllumajandustootmise valdkonnas 
6 

1.2.2 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril puudub kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud 

kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni viies tase põllumajandustootmise valdkonnas 
0 

1.3 Taotleja majandus- või juhtimisharidus  

                                                 
1 Äriühingu puhul hinnatakse iga osaniku või aktsionäri vastavust hindamiskriteeriumile ja äriühingu hindepunktid leitakse, jagades osanikele või aktsionäridele antud 

hindepunktide summa osanike või aktsionäride arvuga.  
2 Kui taotleja vastab nii alakriteeriumile 1.1 kui ka 1.2, siis hindepunkte ei liideta. Hindepunktid arvestatakse sellele kriteeriumile vastavuse eest, mille eest on ette nähtud 

kõrgemad hindepunktid. 
3 Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav põllumajandusalane kutsekeskharidus. 



1.3.1 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on olemas majandus- või juhtimisalane kõrg-, 

keskeri- või kutsekeskharidus4 
3 

1.3.2 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril puudub majandus- või juhtimisalane kõrg-, keskeri- 

või kutsekeskharidus 
0 

 HINDAMISKRITEERIUMI 1 HINDEPUNKTID KOKKU 10 

 

2. Taotleja töökogemus ettevõtlusega tegelemiseks5 

 Hindamiskriteerium Hindepunktid 

2.1 Taotleja põllumajandusalane töökogemus   
2.1.1 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on vähemalt kolmeaastane põllumajandusalane 

töökogemus 
3 

2.1.2 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on vähemalt kaheaastane põllumajandusalane 

töökogemus  
2 

2.1.3 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on vähemalt üheaastane töökogemus 

põllumajandusettevõttes 
1 

2.1.4 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on alla ühe aastane töökogemus 

põllumajandusettevõttes 
0 

2.2 Taotleja töökogemus muus (v.a põllumajandusalases) valdkonnas  
2.2.1 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on olemas vähemalt üheaastane töökogemus muus 

valdkonnas 
1 

2.2.2 Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu osanikul või aktsionäril on alla üheaastane töökogemus muus valdkonnas 0 

 HINDAMISKRITEERIUMI 2 HINDEPUNKTID KOKKU 4 

 

 

3. Äriplaani jätkusuutlikkus ja äriplaani idee vastavus meetme eesmärkidele 

                                                 
4 Eesti hariduse infosüsteemis enne 2013. aasta 1. septembrit registreeritud õppekavale vastav majandus- või juhtimisalane kutsekeskharidus. 
5 Äriühingu puhul hinnatakse iga osaniku või aktsionäri vastavust hindamiskriteeriumile ja äriühingu hindepunktid leitakse, jagades osanikele või aktsionäridele antud 

hindepunktide summa osanike või aktsionäride arvuga. 



 

Kriteeriumeid 3.1, 3.3 ja 3.4 hinnatakse skaalal 0‒5 (minimaalne hindepunkt ‒ „0“, maksimaalne hindepunkt ‒ „5“). 

 

„0“ ‒ kriteerium ei ole täidetud; 

„1“ ‒ kriteerium on täidetud vähesel määral; 

„2“ ‒ kriteerium on täidetud keskpäraselt; 

„3“ ‒ kriteerium on peamiselt täidetud, kuid esineb puudusi; 

„4“ ‒ kriteerium on täidetud, kuid esineb väikeseid puudusi; 

„5“ ‒ kriteerium on täielikult täidetud. 

 

Kriteeriumeid 3.2 ja 3.5 hinnatakse skaalal 0‒3 (minimaalne hindepunkt ‒ „0“, maksimaalne hindepunkt ‒ „3“). 

 

„0“ ‒ kriteerium ei ole täidetud; 

„1“ ‒ kriteerium on täidetud vähesel määral; 

„2“ ‒ kriteerium on täidetud keskpäraselt; 

„3“ ‒ kriteerium on täielikult täidetud. 

 

 Hindamiskriteerium Hindepunktid 

3.1 Taotleja äriidee ja visioon6   

 Taotlejal on olemas äriidee ja visioon ning konkreetsed eesmärgid 0‒5 

3.2 Toodangumahu ja vara kasutuse kavandamine7  

 Taotleja on koostanud realistlikud toodangumahu ja vara kasutamise prognoosid 0‒3 

3.3 Ettevõtte finantsvõimekuse kavandamine8  

 Taotleja on analüüsinud investeeringute rahastamise allikaid ja koostanud realistliku rahavoogude prognoosi 0‒5 

                                                 
6 Hinnatakse, kas taotlejal on olemas visioon ettevõtte arengust ning on seatud pikaajalised eesmärgid. Taotleja kavandatavad tegevused on kooskõlas meetme ja äriplaani 

eesmärkidega ning äriplaani elluviimise etapid on üles ehitatud loogiliselt ja lähtudes taotleja arenguvõimalustest. 
7 Hinnatakse, kas kavandatavad toodangumahud on realistlikud ning kooskõlas olemasolevate ja kavandatavate varadega. Äriplaani kohaselt kasutatava põllumajandusmaa 

suurus peab võimaldama toota äriplaanis kavandatud mahus. 
8 Hinnatakse taotleja võimekust rahaliste kohustuste katmisel ning laenuvahendite kaasamisel ei halvene taotleja finantsolukord. Taotlejal on investeeringute rahastamiseks 

olemas ka omavahendid ning kavandatud kulutused on mõistlikud ja otstarbekad. Taotleja äriplaan ja rahavoogude prognoos on realistlikud.  



3.4 Turuosa ja turustamisvõimaluste analüüs9  

 Taotleja on analüüsinud toodangu ja teenuse nõudlust ning kaardistanud peamised konkurendid ja turustuskanalid 0‒5 

3.5 Üldine hinne ettevõtte jätkusuutlikkusele10  

 Taotleja vajadus investeeringu tegemiseks on põhjendatud ning investeeringu mõju taotleja üldisele 

konkurentsivõimele ja jätkusuutlikkusele on analüüsitud 

0‒3 

 HINDAMISKRITEERIUMI 3 HINDEPUNKTID KOKKU 21 

 

B-osa 

 

 Hindamiskriteerium Hindepunktid 

4. Põlvkondade vahetuse soodustamine  
 Taotleja või tema osanik või aktsionär on enne taotluse esitamist omandanud oma vanemale või vanavanemale kuulunud 

põllumajandusega tegeleva äriühingu kogu osaluse või vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale 

kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ja täidetud on järgmised tingimused:  

– omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on vahetult enne omandamist tegelenud põllumajandusega vähemalt 

kolm majandusaastat;  

– omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte iga-aastane omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli 

omandamisele vahetult eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot, ja 

moodustas omandamisele vahetult eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja kogu müügitulust; 

– üleandja on üleandmise ajal vähemalt 55-aastane 

10 

5. Piimakarjakasvatuse soodustamine  
 Taotleja või tema osanik või aktsionär on enne taotluse esitamist omandanud piimakarjakasvatusega tegeleva äriühingu 

kogu osaluse või füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ja täidetud on järgmised 

tingimused:  

– omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on vahetult enne omandamist tegelenud piimakarjakasvatusega 

vähemalt kolm majandusaastat;  

– taotleja jätkab piimakarjakasvatusega tegelemisega vähemalt kahel taotluse esitamise aastale järgneval 

majandusaastal; 

5 

                                                 
9 Hinnatakse, kas äriplaanis kavandatavate toodete ja teenuste nõudluse ja turuosa kujunemine on realistlik ning kooskõlas olemasolevate ja kavandatavate varadega. 

Konkurendid ja kavandatavad turustuskanalid on põhjalikult kaardistatud.  
10 Hinnatakse ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikkust. 



– omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte iga-aastane omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli 

omandamisele vahetult eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot ja 

moodustas kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja kogu müügitulust  

– omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud piima või selle töötlemisest saadud toodete müügist 

ning piimakarjakasvatusest saadud iga-aastane müügitulu kas koos või eraldi moodustas kõigil kolmel majandusaastal 

üle 50% ettevõtja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust  

6. Aiakultuuri tootmise soodustamine  

 Taotleja või tema osanik või aktsionär on enne taotluse esitamist omandanud aiakultuuri tootmisega tegeleva äriühingu 

kogu osaluse või füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ja täidetud on järgmised 

tingimused:  

– omandatud äriühing või põllumajandusettevõte on vahetult enne omandamist tegelenud aiakultuuri tootmisega 

vähemalt kolm majandusaastat; 

– taotleja jätkab aiakultuuri tootmisega vähemalt kahel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal; 

– omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte iga-aastane omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli 

omandamisele vahetult eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot ja 

moodustas kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja kogu müügitulust; 

– omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte omatoodetud aiakultuuri või nende töötlemisel saadud toodete 

müügist saadud iga-aastane müügitulu kas koos või eraldi moodustas kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja 

omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust  

5 

 

 MAKSIMAALNE HINDEPUNKTIDE SUMMA 50 

 MINIMAALNE HINDEPUNKTIDE SUMMA TAOTLUSE RAHULDAMISEKS (30% maksimaalsest 

hindepunktide summast) 

15 

 


