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Meetme rakendamise seis 
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Väljamakstud V taotlusvoor Kasutada 

Kokku on rahuldatud 1316 taotlust. 

Algandmed: PRIA, Maaeluministeerium 15.02.2018 seisuga 



Meetme 6.3 raames toetuse 
taotlemine ja määramine (I - IV voor) 

Esitatud 
taotluste arv 

Rahuldatud 
taotluste arv 

Kokku Kokku 

I voor 729 633 
II voor 15 8 
III voor 570 339 
IV voor 500 337 
Kokku 1814 1316 

73% esitatud taotlustest on rahuldatud. 



TOETUSE TAOTLEJA 



Toetust saab taotleda ettevõtja, … 

•  … kes on tegutsenud vähemalt kaks 
majandusaastat 

•  … kes on olnud vähemalt mõlemal eelnenud 
majandusaastal põllumajandustootja 
Ø  mõlemal vaadeldaval majandusaastal peab olema 

üle 50% ettevõtte müügitulust põllumajanduslik 
•  … kelle omatoodetud põllumajandustoodete ja 

nende töötlemisel saadud toodete müügitulu on 
taotlemise aastale vahetult eelnenud 
majandusaastal olnud vahemikus 4000–14 000 
eurot ja vahetult eelnenud teisel majandusaastal 
suurem kui 1200 eurot Põllumajandustooteks loetakse Euroopa Liidu toimimise lepingu  

I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted. 



TOETATAVAD TEGEVUSED 



Toetatavad tegevused 

•  Toetust võib taotleda taotleja äriplaanis 
kavandatud põllumajandustoodete 
tootmise või nende töötlemise arendamise 
alasteks tegevusteks: 
Ø  vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud 

tegevuste  maksumusest  tuleb kasutada 
materiaalse vara ostmiseks 

Ø  ülejäänud toetusraha võib kasutada ka muu 
põllumajandusliku tegevuse rahastamiseks 



Materiaalne vara on … 

•  … on vara, mida saab kasutada 
põllumajanduslike toodete tootmiseks ja 
töötlemiseks otseselt, korduvalt vähemalt 
kahe aasta jooksul 



Muu tegevus on näiteks … 

Ø  maanteetranspordis kasutatavad masinad ja seadmed (va 
traktor ja selle haagis)  

Ø  loomasööt 
Ø  väetis 
Ø  taimekaitsevahendeid 
Ø  ravimid 
Ø  vitamiinid 
Ø  kütus 
Ø  ehitusmaterjal, kui ostetakse vaid ehitusmaterjal ilma 

ehitusteenuseta 
ü  kui materjali kasutamine on PRIA poolt kindlakstehtav, siis materiaalne 

vara 
Ø  elektriarve 
Ø  kasutusrendiga ostetav masin või seade 



Toetuse määr ja suurus 

•  Maksimaalselt on ühel taotlejal võimalik 
saada  programmiperioodil 15 000 eurot 
toetust 
Ø  ühte kontserni kuuluvad ettevõtted ja valitsevat 

mõju omavad ettevõtted loetakse üheks 
ettevõtteks 

•  Taotleja saab toetuse kätte enne kulude 
tegemist 
Ø  Toetust makstakse kahes osas ning esimese 

toetusosa suurus ei või ületada 75% määratud 
toetusest 

Ø  Toetuse teise osa maksmine sõltub esimese osa 
nõuetekohasest kasutamisest 

•  Omaosalus ei ole nõutud 



TOETUSE TAOTLEMINE JA 
INVESTEERINGU TEGEMINE 



Toetuse taotlemine 

•  Avaldus, äriplaan ja neis esitatud andmeid 
tõendavad dokumendid tuleb esitada 
PRIAle uue e-teenuse keskkonna kaudu 
Ø  Keskkond avaneb PRIA kodulehel 

•  Taotluste maksimaalne menetlusaeg 
on 50 tööpäeva. 



Investeeringu tegemine (2) 

•  Toetuse saaja teeb äriplaanis kavandatud 
tegevused ja esitab investeeringu 
tegemist tõendavad dokumendid : 
Ø  kuni kahes osas ühe taotluse kohta  
Ø  ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt 

toetuse esimese osa väljamaksmise otsuse 
tegemisest 



TOETUSE SAAJA 
KOHUSTUSED 



VÄIKESTE 
PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE 
ARENDAMISE MEETME 
HINDAMISKRITEERIUMID 



Taotluste hindamine (2) 

•  Taotlusi hindab PRIA. 
•  Enim on võimalik hindpunkte saada 

järgnevate kriteeriumite alusel:  
Kriteerium Max hindepunktid 
Valdkonnad, kus isevarustuse 
tase Eestis ei ole täidetud 

15 

Taotleja suurendab omaosalust 12 
Investeeringutoetuse varasem 
mittesaamine 

10 

Peamiselt põllumajanduse 
valdkonnas tegutsevad taotlejad 

10 

Lävend 14 hindepunkti. 

KSM ja loomade heaolu kohustuste olemasolu vaatlemise aeg on taotluse esitamisele  
eelnev aasta. 



Maapiirkonnas	  majandustegevuse	  
mitmekesistamine	  toetus	  



Meetme	  eesmärk	  

Töökohtade	  loomine	  maapiirkonnas	  läbi:	  

a)  põllumajanduse6evõtja	  tegevuse	  
mitmekesistamine	  mi6epõllumajandusliku	  
tegevuse	  suunas	  

b)  muu	  maae6evõtja	  mi6epõllumajandusliku	  
tegevuse	  arendamine	  ja	  mitmekesistamine	  



	  

	  

UUED	  TÖÖKOHAD	  

Meetme	  oodatav	  tulemus	  on	  



Senised	  tulemused	  

2	  taotlusvooru	  on	  toimunud	  

Esitatud	  on	  575	  taotlust	  

335	  taotlust	  on	  rahastatud	  

Toetust	  on	  määratud	  summas	  üle	  27	  milj.	  €	  

E6evõtjad	  on	  lubanud	  luua	  üle	  800	  uut	  töökoha	  

	  	  



Eelarve	  kasutamine	  (milj.	  €)	  

	  	  10.5	  	  	  	  

	  	  11.2	  	  	  	  

	  	  17.0	  	  	  	  

	  	  17.3	  	  	  	  

Välja	  makstud	  

Kohustustega	  kaetud	  

III	  vooru	  eelarve	  

Vabad	  vahendid	  

Eelarve	  kokku	  56	  milj.	  €	  



Muudatused	  2018	  taotlusvoorus	  

	  	  

	  

1.  Taotleda	  saavad	  lisaks	  mikroe6evõtjatele	  ka	  
põllumajanduse6evõtjast	  avaliku	  sektori	  asutused	  

2.  Hindamiskriteeriumid	  annavad	  lisapunkte	  

•  ohustatud	  tõugu	  loomade	  kasvatamise	  korral	  

•  kultuuripärandi	  säilitamisel	  ja	  eksponeerimisel	  



TOETUSE TAOTLEJA 



EMevõMe	  suurus	  

	  

Mikroe6evõtja:	  

-‐  Töötajate	  arv	  kuni	  10	  

-‐  Müügitulu	  aastas	  kuni	  2	  000	  000	  €	  

-‐  Bilansimaht	  kuni	  2	  000	  000	  €	  

	  	  



Nõuded	  müügitulu	  osas	  

	  

	  

Mi6epõllumajandusliku	  mikroe6evõtja	  müügitulu	  
peab	  olema	  mõlemal	  taotluse	  esitamisele	  vahetult	  
eelnenud	  kahel	  majandusaastal	  olnud	  üle	  4000	  €	  
	  



TOETATAVAD TEGEVUSED 



Nõuded	  tegevuse	  asukohale	  

	  

Investeeringuobjekt	  peab	  asuma	  maapiirkonnas:	  

•  vallad,	  välja	  arvatud	  Tallinnaga	  piirnevad	  vallad	  	  
(Kiili	  vald,	  	  Viimsi	  vald,	  	  Harku	  vald,	  	  Rae	  vald,	  
Saue	  vald,	  	  Saku	  vald)	  

•  kuni	  4000	  elanikuga	  väikelinnad	  
	  



Milleks	  toetust	  saab	  kasutada	  

	  

•  EhiSse	  ehitamine	  

•  Hoone	  parendamine	  

•  Masinate	  või	  seadmete	  ostmine	  

•  Rändkaupluse	  või	  selle	  sisseseade	  ostmine	  

	  

	  



•  põllumajandus, kalandus ja metsandus 

•  toiduainete tootmine (EU asutamislepingu lisa 1 
alusel) 

•  alkoholi ja tubakatoodete tootmine 

•  veevarustus, kanalisatsioon, jäätmekäitlus 

•  ehitus ja kinnisvaraalane tegevus 

•  haldus- ja abitegevused 

•  veondus ja laondus 

•  reklaamindus 

•  nõustamine, juriidilised toimingud, finantsteenused 

•  hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 

Millised	  valdkonnad	  on	  välistatud	  



TOETUSE MÄÄR JA SUURUS 



MikroeMevõMed	  

Maksimaalne	  toetus	  on	  150	  000	  €	  

Toetuse	  osakaal	  abikõlblikest	  kuludest:	  

•  põllumajandustootjal	  kuni	  50%	  

•  mi6epõllumajanduslikul	  e6evõtjal	  kuni	  40%	  

NB!	  Tegemist	  on	  vähese	  tähtsusega	  riigiabiga	  



TAOTLUSTE HINDAMINE 



MiMepõllumajandusliku	  eMevõMe	  
taotluse	  hindamisel	  osakaalud	  

12%	  

12%	  

18%	  

13%	  
6%	  

39%	  

Regionaalne	  aspekt	  

Ergutav	  mõju	  

Uued	  töökohad	  

Sotsiaalsed	  aspekSd	  

Keskkond	  

Majandusnäitajad	  



Põllumajandusliku	  eMevõMe	  
taotluse	  hindamisel	  osakaalud	  

9%	  

9%	  

14%	  

15%	  

14%	  

5%	  

34%	   Regionaalne	  aspekt	  

Ergutav	  mõju	  

Uued	  töökohad	  

Sotsiaalsed	  aspekSd	  

Ohustatud	  loomade	  kasvatamine	  

Keskkond	  

Majandusnäitajad	  



Ootused	  toetuse	  saajale	  

•  Investeeringuobjekt	  tuleb	  kasutusse	  võ6a	  hiljemalt	  
kahe	  aasta	  jooksul	  arvates	  PRIA	  poolt	  taotluse	  
rahuldamise	  otsuse	  tegemisest	  	  

•  InvesteeringuobjekS	  kasutatakse	  sihtotstarbeliselt	  
vähemalt	  kolm	  aastat	  alates	  PRIA	  poolt	  viimase	  
toetusosa	  väljamaksmisest	  

	  



Ootused	  toetuse	  saajale	  

•  Taotluse	  esitamisele	  eelnenud	  majandusaasta	  
töötajate	  arvu	  säilitatakse	  vähemalt	  kolm	  aastat	  
arvates	  viimase	  toetusosa	  väljamaksmisest	  

•  Hiljemalt	  aasta	  jooksul	  arvates	  viimasest	  
väljamaksest	  luuakse	  taotluses	  märgitud	  arvu	  uusi	  
täistööajaga	  töökohS	  ning	  sõlmitakse	  töölepingud	  

•  Loodud	  töökohad	  säilivad	  vähemalt	  kolm	  aastat	  
alates	  viimasest	  toetuse	  väljamaksest	  



Edu	  töökohtade	  loomisel!	  
  


