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A-osa 

  KRITEERIUM Maksimaalne 
hindepunkt 

1. Taotleja haridus  10 

1.1. 

Taotleja põllumajandusalane haridus. Taotlust hinnatakse kahe 
alakriteeriumi (1.1.1 või 1.1.2) põhjal. Alakriteeriumite (1.1.1 või 
1.1.2) põhjal taotluse hindamisel saadud hindepunkte kokku ei 
liideta.  

7 

1.1.1. Äriplaanis kavandatud tegevusalaga seotud 
põllumajandusalase kõrg-, keskeri- või kutsekeskhariduse olemasolu.  

Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

1.1.1. 

Füüsilisest isikust ettevõtjal (edaspidi 
FIE) või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel puudub äriplaanis 
kavandatud tegevusalaga seotud 
põllumajandusalane kõrg- keskeri- või 
kutsekeskharidus või läbitud ained ei ole 
seotud põllumajandusliku tootmisega 
ega anna teoreetilist ettevalmistust 
äriplaanis kavandatud tegevusalaga 
tegelemiseks. 

FIE-l või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel on äriplaanis 
kavandatud tegevusalaga seotud 
põllumajandusalane kõrg-, keskeri- või 
kutsekeskharidus. Akadeemilisest 
õiendist või muust haridust tõendavast 
dokumendist selgub, et läbitud 
õppeained annavad väga hea 
ettevalmistuse äriplaanis kavandatud 
tegevusalaga tegelemiseks. 

7 

Põllumajandustootmisega seotud “Kutseseaduse” § 4 lõikes 4 
nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” kolmanda kutsetaseme 
olemasolu.  

1.1.2. 

Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

6 
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FIE-l või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel puudub erialane 
ettevalmistus põllumajandustootmisega 
tegelemiseks. 

FIE-l või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel on 
põllumajandustootmisega seotud 
“Kutseseaduse” § 4 lõikes 4 nimetatud 
“Kvalifikatsiooniraamistiku” kolmas 
kutsetase. 

1.2. Taotleja majandus- või juhtimisalane haridus  3 

  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5")   

  

FIE-l või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel puudub majandus- või 
juhtimisalane ettevalmistus. 

FIE-l või osaühingu kõigil osanikel ja 
juhatuse liikmetel on olemas 
ettevõtluse alustamiseks vajalik 
majandus- või juhtimisalane kõrg-, 
keskeri- või kutsekeskharidus. 
Akadeemilises õiendis või muus 
haridust tõendavas dokumendis 
märgitud läbitud ained annavad väga 
hea ettevalmistuse ettevõtlusega 
alustamiseks. 

  

2. Taotleja varasem töökogemus  5 
2.1. Taotleja töökogemus, mis on saadud põllumajanduslikust 

ettevõttest 
  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  

FIE-l või osaühingu juhatuse liikmetel 
ega ühelgi osanikul ei ole töökogemust.  

FIE-l või osaühingu juhatuse kõigil 
liikmetel ning kõigil osanikel on 
põllumajandusega tegelevast 
ettevõttest saadud väga hea 
töökogemus. Saadud töökogemus on 
ka otseselt seotud äriplaanis 
kavandatud tegevusalaga. Kogemused 
on tõendatud elulookirjelduse ja teiste 
dokumentide esitamisega. 

70%. 

2.2. Taotleja töökogemus, mis on saadud mittepõllumajanduslikust  
ettevõttest 

  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  

FIE-l või osaühingu juhatuse liikmetel 
ega ühelgi osanikul ei ole töökogemust. 

FIE-l või osaühingu juhatuse kõigil 
liikmetel ning kõigil osanikel on 
olemas väga hea töökogemus muu 
ettevõtluse valdkonnast. Saadud 
töökogemus aitab kaasa 
põllumajandusliku ettevõtlusega 
alustamisele. Kogemus on tõendatud 
esitatud elulookirjelduse ja teiste 
dokumentidega, milles kajastub 
pikaajaline töökogemus. 

30%. 

3. Äriplaani jätkusuutlikkus ja äriplaani idee vastavus meetme 
eesmärkidele 15 



3.1. Taotleja äriidee ja ettekujutus. Hinnatakse projekti ideed (taotleja 
ettekujutus) ja eesmärke ning kavandatavate tegevuste seost meetme 
eesmärkidega. 

  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  

Taotlejal puudub ettekujutus ettevõtte 
arengust.  Kavandatavad tegevused ei ole 
kooskõlas meetme eesmärkidega ega 
äriplaanis kavandatud tegevustega. 

Taotlejal on olemas väga hea 
ettekujutus ettevõtte arengust ning tal 
on seatud pikaajalised eesmärgid. 
Kavandatavad tegevused on kooskõlas 
ka meetme eesmärkidega. Taotleja 
äriplaan on üles ehitatud uuenduslikele 
äriideele. 

30% 

3.2. Toodangumahu ja ressursside kasutuse kavandamine 

  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  Kavandatavad toodangumahud ja üldine 
ressursside kasutus ei ole realistlik ega 
ole kooskõlas olemasolevate ning 
kavandatavate ressurssidega. 

Kavandatav toodangumaht on realistlik 
ning kooskõlas olemasolevate ja 
kavandatavate ressurssidega. 
Põllumajandusmaa pindala vastab 
tootmisspetsiifikale. Kavandatavad 
hinnad vastavad turuhindadele.  

10% 

3.3. Ettevõtte finantsvõimekuse kavandamine 

  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  Äriplaan on rahavoogude puhul täidetud 
puudulikult,  kulutusi ei ole piisavalt 
kavandatud või on tegemist 
üleplaneerimisega (liiga väiksed kulud 
ning ebareaalselt suured tulud). 
Finantsvõimekus on väga nõrk, see ei 
võimalda äriplaani ellu viia. 

Taotleja äriplaan ja rahavoogude 
prognoos on realistlik ning nendele 
tuginedes võib pidada kavandatava 
ettevõtte finantsvõimekust väga heaks. 
Kohustuste täitmisega ei esine 
probleeme, täiendavate laenuvahendite 
kaasamise korral ei halvene taotleja 
finantsolukord. Taotlejal on 
investeeringute rahastamiseks olemas 
ka omavahendid. Kavandatud 
kulutused on mõistlikud ja otstarbekad. 

30% 

3.4. Turuosa ja turustamisvõimaluste analüüs. Analüüsitakse taotleja 
toodangu ja teenuste nõudluse, turustamise võimaluste ja 
kavandatava turuosa analüüsi realistlikkust, sh konkurentsi 
ülevaadet. 

  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  Puudub ülevaade konkurentidest, toodete 
ja teenuste turunõudlusest, turuosa 
kujunemisest ning turustamisega seotud 
tegevustest.  

Kavandatavate toodete ja teenuste 
nõudluse ja turuosa kujunemine on 
realistlik ning kooskõlas olemasolevate 
ja kavandatavate ressurssidega. 
Konkurendid ja kavandatavad 
turustuskanalid on põhjalikult 
kaardistatud.  

20% 

3.5. Üldine hinnang ettevõtte jätkusuutlikkusele 10% 



  Puudulik hinnang  (hinne "0") Väga hea hinnang (hinne "5") 

  Äriplaanis märgitud tegevustele ja 
eesmärkidele ning rahavoogude 
prognoosile ja riskide hindamisele 
tuginedes saab hinnata ettevõtte võime 
tagada jätkusuutlikkus ja eesmärkide 
täitmine puudulikuks. Suure 
tõenäosusega ei ole tegemist eduka 
äriplaaniga. 

Taotleja äriplaani analüüsile ja 
rahavoogude prognoosile ning riskide 
hindamisele tuginedes võib pidada 
ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikust 
ja perspektiivikust väga heaks.  

B-osa  

4. Taotleja tegevuskoht 10 
4.1. Taotleja tegutseb vallas, mis ei asu Harju maakonnas 10 

4.2. Taotleja tegutseb Harju maakonnas asuvas vallas, mis ei piirne 
Tallinnaga 

5 

5. Põlvkondade vahetuse soodustamine 15 
5.1. Füüsilisest isikust ettevõtja või osaühingu osanik on enne taotluse esitamist 

omandanud vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud oma vanemale või 
vanavanemale kuulunud põllumajandusega tegeleva osaühingu kogu osaluse või 
vanemast või vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu 
põllumajandusettevõtte. Omandatud ettevõte iga-aastane omatoodetud 
põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste 
töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi oli 
omandamisele vahetult eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 50% 
taotleja kogu müügitulust, kui taotleja peab “Raamatupidamise seaduse” kohaselt 
tekkepõhist raamatupidamise arvestust, või vähemalt 50% taotleja  Maksu- ja 
Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu 
deklareerimise vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui taotleja peab 
“Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning 
ületas 2400 eurot, kuid ei ületanud koos muude ärituludega 447 382 eurot. 
 

10 

5.2. Kui punktis 5.1 nimetatud põllumajandusettevõte on enne omandamist tegutsenud  
rohkem kui kaks aastat, antakse omandamisele eelnenud kahele järjestikusele 
aastale eelnenud iga tegutsemise aasta kohta üks hindepunkt, kuid kokku mitte 
rohkem kui 5 hindepunkti. 

1…5 

6.  
Piimakarjakasvatuse soodustamine 5 

  Taotleja on omandanud eelnevalt vähemalt kaks majandusaastat tegutsenud piimakarjakasvatusega 
(Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 kood 01411 “lehmatoorpiima tootmine“) 
tegeleva osaühingu või  piimakarjakasvatusega tegeleva füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud 
põllumajandusettevõtte ja  jätkab piimakarjakasvatusega tegelemist vähemalt viiel järgneval 
majandusaastal taotluse esitamise aastast arvates, mis on kajastatud ka äriplaanis.  



  

Omandatud ettevõte iga-aastane omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulu kas koos või eraldi 
moodustas omandamisele vahetult eelneval kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 50% taotleja 
kogu müügitulust, kui taotleja peab “Raamatupidamise seaduse” kohaselt tekkepõhist raamatupidamise 
arvestust, või vähemalt 50% taotleja  Maksu- ja Tolliametile esitatud residendist füüsilise isiku 
ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E alusel arvutatud kogu müügitulust, kui taotleja peab 
“Raamatupidamise seaduse” kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust, ning ületas 2400 eurot, 
kuid ei ületanud koos muude ärituludega 447 382 eurot. Nimetatud põllumajandussaaduste müügitulust 
ja nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügitulust moodustas ja moodustab äriplaani 
kohaselt omatoodetud piima ja selle töötlemisest saadud põllumajandustoodete ning 
piimakarjakasvatuse iga-aastane müügitulu kas koos või eraldi  üle 50% (mõlemal omandamisele 
eelnenud kahel järjestikusel aastal ning ka viie majandusaasta jooksul arvates toetuse taotluse esitamise 
aastast). 

 
 

Kriteeriumite nr 1–3 alusel toimub hindamine järgmise 
hindamisskaala alusel: 
0 – puudulik 2 – keskpärane 4 –  hea 
1– nõrk 3 – rahuldav 5 – väga hea 

 
 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler  
 
 
 


