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Maaeluministri 19.08.2022 määrus nr 48 
„Bioressursside väärindamise investeeringutoetus“ 

Lisa 
 
Hindamiskriteeriumid 
 
 
Taotlusi hinnatakse skaalal 0–4 (minimaalne hindepunkt – „0“, maksimaalne hindepunkt – 
„4“).  
„0“ – kriteerium ei ole täidetud;  
„1“ – kriteerium on täidetud vähesel määral;  
„2“ – kriteerium on täidetud keskpäraselt;  
„3“ – kriteerium on üldiselt täidetud, kuid esineb väikeseid puudusi;  
„4“ – kriteerium on täielikult täidetud. 
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TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID ETTEVÕTJALE 

1. Mõju toetuse eesmärkide saavutamisele  
(bioressursile senisest kõrgema lisandväärtuse andmine ja kasvuhoonegaaside heite (edaspidi KHG heite) vähendamine) 

1.1. Tegevuse mõju loodavale lisandväärtusele (osakaal 25 protsenti koondhindest)  

Hindepunkt Hindamiskriteerium 

4 Tegevuse elluviimisega kaasneb loodava lisandväärtuse oluline suurenemine.  
Taotleja on selgelt kirjeldanud tegevuse vajaduse või veenvalt tõendatud turunõudluse.  
Lisandväärtuse prognoositud kasv on tegevuse ajakava1 kohaselt kindlasti saavutatav. 

3 Tegevuse elluviimisega kaasneb loodava lisandväärtuse märkimisväärne suurenemine.  
Taotleja on üldjoontes kirjeldanud tegevuse vajaduse või piisavalt tõendanud turunõudluse.  
Lisandväärtuse prognoositud kasv on tegevuse ajakava kohaselt realistlik. 

2 Tegevuse elluviimisega kaasneb loodava lisandväärtuse mõningane suurenemine.  
Taotleja on tegevuse vajadust või turunõudlust kirjeldanud, kuid liiga üldiselt.  
Lisandväärtuse prognoositud kasvu saavutamine on tegevuse ajakava kohaselt saavutatav, kuid seotud oluliste riskidega. 

1 Tegevuse elluviimisega kaasnev lisandväärtus on vähene.  
Taotleja on mõningal määral välja toonud tegevuse vajaduse või tõendanud turunõudluse, kuid pole selge konkreetse toote või 
tehnoloogia olulisus ja vajadus ettevõtte turule.  
Lisandväärtuse prognoositud kasvu saavutamine on tegevuse ajakava kohaselt ebarealistlik. 

0 Tegevusega ei kaasne lisandväärtuse suurenemist.  

1.2. Tegevuse mõju KHG heite vähendamisele (osakaal 20 protsenti koondhindest) 2 

Hindepunkt Hindamiskriteerium 

4 Kaasneb oluline KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem heitkogus toodanguühiku kohta (emissiooniintensiivsus) või  
luuakse potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul3.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on väga hästi kirjeldatud ja põhjendatud ning  

                                                      
1 Vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksest või vähemalt kolm aastat, kui toetuse saaja on VKE. 
2 Hinnates KHG heite vähendamist, peab projekti tegevustel olema sellele väga kindel mõju, st taotlusest selgub, milliseid, mis ühikutele kehtivaid ja kust pärinevaid eriheitetegureid arvutustes 
kasutatakse, kas need on projekti aegreas muutumatud ning milliseid kasvuhoonegaase sealjuures arvestatakse. Vahetult kohaldatavate eriheitetegurite puudumise korral peab olema selge, 
missugustele eeldustele ja andmetele tuginedes on tehtud vahearvutused.  
3 Vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksest või vähemalt kolm aastat, kui toetuse saaja on VKE. 
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tegevuse ajakava kohaselt kindlasti saavutatav. 

3 Kaasneb märgatav KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem emissiooniintensiivsus või luuakse potentsiaal KHG heidet 
vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on hästi kirjeldatud ja põhjendatud ning tegevuse 
ajakava kohaselt tõenäoliselt saavutatav. 

2 Kaasneb vähene KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem emissiooniintensiivsus või luuakse potentsiaal KHG heidet vähendada 
investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on üldjoontes kirjeldatud ja põhjendatud vähesel 
määral, tegevuse ajakava kohaselt on saavutamine ebaselge. 

1 Kaasneb vähene KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem emissiooniintensiivsus või  
luuakse potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on ebapiisavalt kirjeldatud ja põhjendamata või  
ei võimalda eespool loetletu adekvaatsust hinnata. 

0 KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on kirjeldamata ja põhjendamata, mille põhjal 
tegevuste mõju KHG vältimisele, vähendamisele või emissiooniintensiivsusele puudub või  
puudub potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  

2. Taotleja suutlikkus tegevus ellu viia ja tegevuse põhjendatus 
 
2.1. Taotleja suutlikkus tegevus ellu viia (osakaal 20 protsenti koondhindest) 

Hindepunkt  Hindamiskriteerium  

4 Taotleja võimekus tegevus ellu viia on väga hea.  
Taotleja finantsvõimekus on tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks ning eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks suurepärane.  
Taotleja meeskonnas on olemas kõigi vajalike kompetentsidega inimesed, et tegevus edukalt ellu viia.  

3 Taotleja võimekus tegevus ellu viia on piisav.  
Taotleja finantsvõimekus on tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks piisav.  
Taotleja meeskonnas on valdavalt olemas vajaliku kompetentsiga inimesed, et tegevus edukalt ellu viia. 

2 Taotleja võimekus tegevus ellu viia on tagasihoidlik.  
Taotleja finantsvõimekus on tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks väike.  
Taotleja meeskonna kompetentsus on vähene ning see võib ohtu seada tegevuse juhtimise ja eduka elluviimise.  
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1 Taotleja võimekus tegevus ellu viia väga tagasihoidlik.  
Taotleja finantsvõimekus tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks on ebapiisav ja tegevuse eesmärkide saavutamine on kaheldav.  
Taotleja meeskonnas ei ole vajalikku kompetentsust tegevuse juhtimiseks ja elluviimiseks. 

0 Taotlejal puudub võimekus tegevus ellu viia.  

2.2. Tegevuse põhjendatus (osakaal 20 protsenti koondhindest) 

Hindepunkt  Hindamiskriteerium  

4 Tegevuse vajalikkus on väga hästi põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on selgelt kirjeldatud.  
Tegevuse eesmärgid on konkreetselt määratud ning tegevusplaan nende saavutamiseks üksikasjalik ja selge.  

3 Tegevuse vajalikkus on hästi põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on kirjeldatud üldjoontes arusaadavalt.  
Tegevuse eesmärgid on määratud ja nende saavutamise tegevusplaan on kirjeldatud, kuid eesmärgid ja tegevused pole täielikult 
vastavuses.  

2 Tegevuse vajalikkus on üldjoontes põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on kirjeldatud vähesel määral, kuid 
arusaadavalt.  
Tegevuse eesmärgid on üldjoontes lahti kirjutatud, kuid tegevusplaan on nende saavutamiseks liiga üldine.  

1 Tegevuse vajalikkus on ebaselgelt põhjendatud ja probleem või kasutamata arenguvõimalus on vähesel määral kirjeldatud,  
kuid ei võimalda hinnata nende adekvaatsust.  
Tegevuse eesmärgid on vähesel määral lahti kirjutatud ja tegevusplaan nende saavutamiseks on ebapiisav.  

0 Tegevuse vajalikkus on põhjendamata, probleem või kasutamata arenguvõimalus on kirjeldamata.  
Tegevuse eesmärgid on määramata ja puudub tegevusplaan nende saavutamiseks.  

3. Tegevuse uuenduslikkus (kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik) – 15 protsenti koondhindest 

Hindepunkt  Hindamiskriteerium  

4 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik rahvusvahelisel tasandil.  
Uuendusliku toote või teenusega turule jõudmine on väga selgelt kirjeldatud ja realistlik ning nõudlus selle toote või teenuse järele on 
suur.  
Tegevuse kirjelduse kohaselt on kaasatud teadus- ja arendustöötaja. 

3 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik Eesti tasandil.  
Uuendusliku toote või teenusega turule jõudmine on üsna tõenäoline ja nõudlus on piisaval määral olemas.  
Tegevusega kaasneb investeering teadus- ja arendustegevusse.  
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2 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik antud valdkonna jaoks.  
Uuendusliku toote või teenusega turule jõudmine on tõenäoline, kuid pole selge, kas sellele on piisavalt nõudlust.  

1 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik üksnes taotlejale.  
Uuenduslik toode või teenus laiemale turule esialgu ei jõua. Tegevusega kaasneb tagasihoidlik investeering teadus- ja arendustegevusse. 

0 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus pole uuenduslik või on laialt levinud.  
Tegevusega ei kaasne uut innovaatilist toodet või teenust ega investeeringut teadus- ja arendustegevustesse.  

TAOTLUSE HINDAMISE KRITEERIUMID TEADUS- JA ARENDUSASUTUSELE 

1. Tegevuse mõju toetuse eesmärkide saavutamisele  
(bioressursile senisest kõrgema lisandväärtuse andmine ja KHG heite vähendamine) 

1.1. Tegevuse mõju loodavale lisandväärtusele (osakaal 20 protsenti koondhindest)  

Hindepunkt Hindamiskriteerium 

4 Tegevuse elluviimisega kaasneb loodava lisandväärtuse oluline suurenemine.  
Taotleja on selgelt kirjeldanud tegevuse vajaduse või piisavalt tõendanud turunõudluse.  
Lisandväärtuse prognoositud kasv on ajakava4 kohaselt kindlasti saavutatav. 

3 Tegevuse elluviimisega kaasneb loodava lisandväärtuse märkimisväärne suurenemine.  
Taotleja on üldjoontes kirjeldanud tegevuse vajaduse või piisavalt tõendanud turunõudluse.  
Lisandväärtuse prognoositud kasv on tegevuse ajakava kohaselt realistlik. 

2 Tegevuse elluviimisega kaasneb loodava lisandväärtuse mõningane suurenemine.  
Taotleja on tegevuse vajadust või turunõudlust kirjeldanud, kuid liiga üldiselt. 
Lisandväärtuse prognoositud kasvu saavutamine on tegevuse ajakava kohaselt saavutatav, kuid seotud oluliste riskidega. 

1 Tegevuse elluviimisega kaasnev lisandväärtus on vähene.  
Taotleja on mõningal määral välja toonud tegevuse vajaduse või tõendanud turunõudluse, kuid pole selge konkreetse toote või 
tehnoloogia olulisus ja vajadus ettevõtte turule.  
Lisandväärtuse prognoositud kasvu saavutamine on tegevuse ajakava kohaselt ebarealistlik. 

0 Tegevusega ei kaasne lisandväärtuse suurenemist.  

                                                      
4 Vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa väljamaksest. 
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1.2. Tegevuse mõju KHG heite vähenemisele (osakaal 15 protsenti koondhindest) 5 

Hindepunkt Hindamiskriteerium 

4 Kaasneb oluline KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem heitkogus toodanguühiku kohta (emissiooniintensiivsus) või  
luuakse potentsiaal KHG heite vähendamiseks investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul6.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav, väiksem emissiooniintensiivsus on väga hästi kirjeldatud ja põhjendatud ning 
tegevuse ajakava kohaselt kindlasti saavutatav. 

3 Kaasneb KHG heite märkimisväärne vältimine, vähendamine või väiksem emissiooniintensiivsus või  
luuakse potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on hästi kirjeldatud ja põhjendatud ning tegevuse 
ajakava kohaselt tõenäoliselt saavutatav. 

2 Kaasneb vähene KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem emissiooniintensiivsus või  
luuakse potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on üldjoontes kirjeldatud ja vähesel määral 
põhjendatud, tegevuse ajakava kohaselt saavutamine on ebaselge. 

1 Kaasneb vähene KHG heite vältimine, vähendamine või väiksem emissiooniintensiivsus või  
luuakse potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  
KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on ebapiisavalt kirjeldatud ja põhjendamata  
või ei võimalda kirjeldatu seda adekvaatselt hinnata. 

0 KHG heite vältimine, vähendamine või saavutatav väiksem emissiooniintensiivsus on kirjeldamata ja põhjendamata, mille põhjal 
tegevuste mõju KHG vältimisele, vähendamisele või emissiooniintensiivsusele puudub,  
või puudub potentsiaal KHG heidet vähendada investeeringu säilitamise kohustuse perioodi jooksul.  

2. Taotleja suutlikkus tegevus ellu viia ja tegevuse põhjendatus 
 
2.1. Taotleja suutlikkus tegevus ellu viia (osakaal 15 protsenti  koondhindest) 

Hindepunkt  Hindamiskriteerium  

                                                      
5 Projekti tegevuste mõju KHG heite vähenemisele hindamisel peab olema läbipaistvalt selge, milliseid, mis ühikutele kehtivaid ja kust pärinevaid eriheitetegureid arvutustes kasutatakse, kas 
need on projekti aegreas muutumatud ning milliseid KHG-sid sealjuures arvestatakse. Vahetult kohaldatavate eriheitetegurite puudumisel peab olema selge, mis eeldustele ja andmetele 
tuginedes on tehtud vahearvutusi. 
6 Kolm aastat, kui taotleja on VKE, ja viis aastat, kui taotleja on VKE . 
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4 Taotleja võimekus tegevus ellu viia on väga hea.  
Taotleja finantsvõimekus on tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks ning eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks suurepärane.  
Taotleja meeskonnas on olemas kõik vajalike kompetentsidega inimesed, et tegevus edukalt ellu viia.  

3 Taotlejal on piisav võimekus tegevus ellu viia.  
Taotleja finantsvõimekus on tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks ja tegevuse eesmärkide saavutamiseks piisav.  
Taotleja meeskonnas on valdavalt vajalike kompetentsidega inimesed olemas, et tegevus edukalt ellu viia. 

2 Taotlejal võimekus tegevus ellu viia on tagasihoidlik.  
Taotleja finantsvõimekus on tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks ja tegevuse eesmärkide saavutamiseks väike.  
Taotleja meeskonna kompetentsus on vähene ning see võib ohtu seada tegevuse juhtimise ja tegevuse eduka elluviimise.  

1 Taotleja võimekus tegevus ellu viia on väga tagasihoidlik.  
Taotleja finantsvõimekus tegevuse jätkusuutlikuks elluviimiseks on ebapiisav ja tegevuse eesmärkide saavutamine on kaheldav. 
Taotleja meeskonnal ei ole vajalikku kompetentsust tegevuse juhtimiseks ja elluviimiseks. 

0 Taotlejal puudub võimekus tegevus ellu viia.  

2.2. Tegevuse põhjendatus (osakaal 25 protsenti  koondhindest) 

Hindepunkt  Hindamiskriteerium  

4 Tegevuse vajalikkus on väga hästi põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on selgelt kirjeldatud.  
Tegevuse eesmärgid on konkreetselt määratud ning tegevusplaan nende saavutamiseks on detailne ja selge.  

3 Tegevuse vajalikkus on hästi põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on üldjoontes arusaadavalt kirjeldatud.  
Tegevuse eesmärgid on määratud ja tegevusplaan nende saavutamiseks on kirjeldatud, kuid eesmärgid ja tegevused pole täielikult 
vastavuses.  

2 Tegevuse vajalikkus on üldjoontes põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on vähesel määral, kuid arusaadavalt 
kirjeldatud.  
Tegevuse eesmärgid on üldjoontes lahti kirjutatud, kuid tegevusplaan nende saavutamiseks on liiga üldine.  

1 Tegevuse vajalikkus on ebaselgelt põhjendatud, probleem või kasutamata arenguvõimalus on vähesel määral kirjeldatud, kuid ei 
võimalda hinnata tegevuse vajalikkuse adekvaatsust.  
Tegevuse eesmärgid on lahti kirjutatud vähesel määral ja tegevusplaan tegevuse eesmärkide saavutamiseks on ebapiisav.  

0 Tegevuse vajalikkus on põhjendamata, probleem või kasutamata arenguvõimalus on kirjeldamata.  
Tegevuse eesmärgid on määramata ja puudub tegevusplaan nende saavutamiseks.  

3. Tegevuse uuenduslikkus (kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik) – 25 protsenti koondhindest 



8 

Hindepunkt  Hindamiskriteerium  

4 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik rahvusvahelisel tasandil.  
Uue innovaatilise toote või teenusega turule jõudmine on väga selgelt kirjeldatud ja realistlik, nõudlus vastava toote või teenuse järele 
on suur.  

3 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on Eestis uuenduslik.  
Uue innovaatilise toote või teenusega turule jõudmine on üsna tõenäoline ja nõudlus on piisaval määral olemas.  

2 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on antud valdkonna jaoks uuenduslik.  
Uue innovaatilise toote või teenusega turule jõudmine on tõenäoline, kuid pole selge, kas nende järele on piisavalt nõudlust. 

1 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus on uuenduslik üksnes taotlejale.  
Uus innovaatiline toode või teenus laiemale turule esialgu ei jõua.  

0 Kirjeldatud tehnoloogiline lahendus pole uuenduslik.  
Tegevusega ei kaasne uut innovaatilist toodet või teenust. 

 


