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„Töötlemine“ 
(Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks) 

• EMTAKi järgi toidu- või joogitootja  

• või vähemalt 2 a staažiga põllumajandustootja 

• Hooned ja töötlemiseks vajalikud seadmed 

• Toetusmäär kuni 40%, mahedatele kuni 50% 

• Mikroettevõtetele kuni 400 000€ (periood), 
sihttasemed on 108 projekti ja 75 milj. € 



„Töötlemine“ (2) 
(Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks) 

• Kõrgem lisandväärtus, s.h. mahetöötlemine 

• Uued töökohad 

• Suurema osalejate arvuga ja/või suurema 
toorainekoguse väärindamisele suunatud 

• Keskustest kaugemad investeeringud 

• Suurema omafinantseeringuga projektid 



„Mitmekesistamine“ 
(Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas) 

• Mikro, eelneval kahel aastal käive min 4000€ 

• Hoone ehitamine/renoveerimine 

• Statsionaarne masin või seade, rändkauplus 

• Peab asuma maal (kuni 4000 asukaga asulad ja 
v.a. „kuldse ringi“ vallad). 

• Kuni 40%, max 150 000€. Kogueelarve 57 milj. 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine  

• Põllumajandusettevõte, vähemalt 2 maj. aastat, 
• Käive 4000€-14 000€, (teisel eelneval min 1200€) 
• Hoone ehitamine/renoveerimine 
• Äriplaanis toodud põllumajandustegevuse 

arendamise alased tegevused 
• Min 50% peab minema investeeringuteks 
• Abikõlbulikud ka kasutatud masinad (kuni 7 a.) 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine (2) 

• Max 15 000 (periood), kuni 80%, kokku 30 milj. 

• (kuni 90% seakasvatusega lõpetajatele) 

• Väljamaksed kahes osas, esimene 75% 

• Investeeringuid võib asuda tegema mitte varem 
kui taotluse esitamise päevast järgmisel päeval 

• Tuleb teostada 1 a. jooksul, I osa 6 kuu jooksul 

 

 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine (3) 

 

• Käive peab kasvama järgmisel aastal min 10% 

• Eelistatakse: pole varem toetust saanud,  

• suurem põllumajanduse osakaal tegevuses, 

• valdkonnad, kus isevarustatus pole tagatud 

• Suurem koguinvesteering (ise panustab rohkem) 

 

 



Koostöö  

• Lühikesed tarneahelad ja otseturustus 

• Horisontaalne ja vertikaalne koostöö 

• Põllumajandustootjad, PM saaduste töötlejad 

• Vähemalt 2 osalevat ettevõtet 

• Transport, seadmed, ehitised, IT lahendused 

• Projektide kestus kuni 7 aastat 



Koostöö (2) 

• Eelistused: suurem osalejate arv, laiem majand. 
mõju, kõrgem omafinantseeringu osakaal 

• Kuni 200 000€ perioodi peale projekti kohta 

• Sihttase 20 projekti, 3,72 milj. perioodi peale 



Tootjarühmana tunnustamine 

• Määratud „tunnustatud toode“ 

• Vähemalt viis sõltumatut liiget, kes on … 

• … äriregistrisse kantud ettevõtjad, kes … 

• … toodavad „tunnustatud toodet“ ja … 

• … turustavad seda läbi ühistu 

 



Tunnustamine (2) 

• Omatoodetud põllumajandustoodangust 
saadav tulu vähemalt 50% käibest ja min 4000€ 

• Ühistul on äriplaan tootjarühma arendamiseks, 
kohustuslik ühine tootmiseeskiri  

• Kauem kui aasta liikmeks olnute „tunnustatud 
toote“ turustamine min 75% läbi ühistu 

 



Toetusmäärad 

• Viie aasta peale kokku kuni 500 000€ 

   Toetuse maksimaalne määr (%) 

Toetuse maksimaalne suurus 

kokku, 

eurot 

müügitulule suurusega 

kuni 

1 000 000 eurot 

müügitulu osale, mis 

ületab 

1 000 000 eurot 

Esimese ja teise aasta jooksul 10% 5% 100 000€ 

Kolmanda aasta jooksul 8% 4% 100 000€ 

Neljanda aasta jooksul 6% 3% 100 000€ 

Viienda aasta jooksul 4% 2% 100 000€ 



Tänan tähelepanu eest! 

Leho Verk, ETKL 

leho@taluliit.ee 


