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PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE TARISTU ARENDAMISE JA HOIU  
INVESTEERINGUTOETUSE  HINDAMISKRITEERIUMID 

 
 
 

1. Mittetulundusühingute sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid 

Jrk Hindamiskriteerium Hindepunktid 
1.1 Mittetulundusühing, kes on kantud taotluse esitamise aastal või sellele 

eelnenud aastal mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse 
5 

1.2 Taotleja, kellele ei ole määratud1  investeeringutoetust „Eesti maaelu 
arengukava 2007–2013“ (edaspidi MAK 2007–2013) meetmest 1.8 ega 
käesolevast meetmest  

4 

1.3 Taotleja, kellele on määratud2 investeeringutoetust MAK 2007–2013 
meetmest 1.8 või käesolevast meetmest kokku kuni 50 000 eurot  

3 

1.4 Taotleja, kellele on määratud2 investeeringutoetust MAK 2007–2013 
meetmest 1.8 või käesolevast meetmest kokku ˃ 50 000 kuni 70 000 eurot 

2 

1.5 Taotleja, kellele on määratud2  investeeringutoetust MAK 2007–2013 
meetmest 1.8 või käesolevast meetmest kokku 
˃ 70 000 kuni 100 000 eurot 

1 

2.1 Taotlus, millega taotletakse toetust ühiseesvoolude korrastamiseks 
(ehitamine, rekonstrueerimine, uuendamine) 2–3 km ulatuses 

2 

2.2 Taotlus, millega taotletakse toetust ühiseesvoolude korrastamiseks 
˃ 3 kuni 5 km ulatuses 

4 

2.3 Taotlus, millega taotletakse toetust ühiseesvoolude korrastamiseks 
˃ 5 kuni 7 km ulatuses 

6 

2.4 Taotlus, millega taotletakse toetust ühiseesvoolude korrastamiseks ˃ 7 km 8 

3. Maaparandusühistu, kes teeb korrapäraselt hooldustöid 2 

4. Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise kohta, mille vajadus tuleneb 
maaparandushoiukavadest, või keskkonnakaitserajatise kohta 
(puhastuslodu koos settebasseiniga, settebassein, puhastuslodu, 
veekaitsevööndi laiend), mis vähendab hajukoormuse leviku ohtu 

6 

KOONDHINNE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Ettevõtjate sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid 



 
Jrk Hindamiskriteerium Hindepunktid 
1.1 Taotleja, kellele ei ole määratud1 investeeringutoetust MAK 2007–2013 

meetmest 1.8 ega käesolevast meetmest  
5 

1.2 Taotleja, kellele on määratud2 investeeringutoetust MAK 2007–2013 
meetmest 1.8 või käesolevast meetmest kokku kuni 25 000 eurot 

4 

1.3 Taotlejat, kellele on määratud2 investeeringutoetust MAK 2007–2013 
meetmest 1.8 või käesolevast meetmest kokku 25 000 – 50 000 eurot 

3 

1.4 Taotleja, kellele on määratud2 investeeringutoetust MAK 2007–2013 
meetmest 1.8 või käesolevast meetmest kokku ˃ 50 000 – 70 000 eurot 

2 

2.1 Investeering moodustab 20–50% ettevõtja taotlemise aastale eelnenud 
kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

1 

2.2 Investeering moodustab ˃ 50% kuni 100% ettevõtja taotlemise aastale 
eelnenud kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

2 

2.3 Investeering moodustab ˃ 100% kuni 150% ettevõtja taotlemise aastale 
eelnenud kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

3 

2.4 Investeering moodustab ˃ 150% kuni 200% ettevõtja taotlemise aastale 
eelnenud kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

4 

2.5 Investeering moodustab ˃ 200% kuni 250% ettevõtja taotlemise aastale 
eelnenud kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

3 

2.6 Investeering moodustab ˃ 250% kuni 300% ettevõtja taotlemise aastale 
eelnenud kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

2 

2.7 Investeering moodustab ˃ 300% kuni 350% ettevõtja taotlemise aastale 
eelnenud kahe majandusaasta keskmisest müügitulust 

1 

3.12 Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on üle 60%  12 

3.21 Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on ˃  50% kuni 60%  10 

3.31 Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on ˃ 40% kuni 50%  8 

4.1 Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise kohta, mis on kooskõlas 
maaparandushoiukavadega, või keskkonnakaitserajatise kohta 
(puhastuslodu koos settebasseiniga, settebassein, puhastuslodu, 
veekaitsevööndi laiend), mis vähendab hajukoormuse leviku ohtu 

6 

4.2 Toetust taotletakse veevarusid säästlikult kasutava reguleeritava 
äravooluga drenaaži kohta, mis on vähemalt 50% taotleja reguleeriva 
võrgu investeeringuobjekti pindalast, kuid mitte vähem kui 50 ha. 

3 

KOONDHINNE   

 
 
1 Taotleja kohta ei ole tehtud toetuste rahuldamise otsust. 
2 Taotleja kohta on tehtud toetuse rahuldamise otsus. 
3 Omaosaluse arvutamisel ei arvestata niisutusinvesteeringu ega uue maaparandussüsteemi 
maksumust. 
 


