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SISSEJUHATUS 
 

Eesti maaelu arengukava 2007–2013 (edaspidi MAK) esimese telje meetme 1.4 

„Põllumajandusettevõtete ajakohastamise“ alameetme 1.4.1 „Investeeringud 

mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ püsihindamist teostab Eesti Maaülikooli 

majandus- ja sotsiaalinstituut. Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 86 lõike 1 kohaselt 

kehtestavad liikmeriigid püsihindamise süsteemi, mida vastavalt Põllumajandusministeeriumi 

volitusele teostab MAK 2007–2013 raames Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. 

Püsihindaja tegevus on määratletud põllumajandusministri 7. jaanuari 2009. a määrusega nr 3 

„Eesti maaelu arengukava 2007–2013 seire ja hindamise kord“. Käesolev rakendusanalüüs on 

2010. aasta hindamisplaani alusel teostatav uurimistöö. 

MAK 1. telg on suunatud põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamisele. 

Meede 1.4.1 on ette nähtud põllumajandusettevõtjate tehnoloogilise taseme tõstmiseks, 

keskkonna ja loomade heaolu parandamiseks ning tööhõive säilitamiseks maapiirkondades. 

Meetme 1.4.1 alusel saavad toetust taotleda mikropõllumajandusettevõtjad, kelle omatoodetud 

põllumajandussaaduste müügitulu moodustab vähemalt 50% ettevõtja kogu müügitulust. 

Meetme 1.4.1 taotlusvoorud on olnud avatud kolm korda: 

1) 17.12.2007 – 07.02.2008; 

2) 24.10.2008 – 15.12.2008; 

3) 16.11.2009 – 30.11.2009. 

Edaspidi nimetatakse vastavalt I taotlusvoor, II taotlusvoor ja III taotlusvoor. 

Käesolev rakendusanalüüs on kolmas meetme 1.4.1 rakendamist hindav dokument. Esimene 

dokument, mis käsitleb meetme 1.4.1 rakendamistulemusi, on 2009. aastal koostatud „Eesti 

maaelu arengukava 2007–2013 meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete 

arendamiseks“ rakendustulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs“. Analüüsi eesmärgiks 

oli anda ülevaade meetme 1.4.1 rakendamise senistest tulemustest 2008–2009. aastal toetust 

saanud ettevõtjate ja nende majandusnäitajate analüüsi kaudu. 

2010. aasta esimesel poolel valmis „Eesti maaelu arengukava 2007–2013 1., 3. ja 4. telje 

püsihindamise 2009. aasta aruanne“. Tegemist on dokumendiga, mis sisaldab muuhulgas 

meetme 1.4.1  rakendustulemuste kokkuvõtet. 

Käesoleva rakendusanalüüsi eesmärgid on  järgmised: 

1) hinnata meetme sihttasemete täituvust; 

2) analüüsida toetuse saajate hulka läbi meetme piirmäära täituvuse; 

3) uurida ettevõtjate eelnevat investeeringutoetuste saamise kogemust; 

4) võrrelda toetuse saajate tegevusala ja kavandatavate investeeringute omavahelist seotust; 

5)  analüüsida hindamiskriteeriumite mõju. 

Käesoleva rakendusanalüüsi koostasid 2010. aasta III kvartalis EMÜ majandus- ja 

sotsiaalinstituudi maamajanduse uuringute ja analüüsi osakonna täiendav ekspert Sirje Simmo 

ning töötaja Mati Mõtte 
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1. ANALÜÜSI  MÕISTED  JA METOODIKA 
 

Käesolevas analüüsis kasutatakse järgmisi lühendeid: 

SAPARD – Euroopa Liidu eelstruktuurfondide toetusprogramm perioodil 2001–2003; 

RAK – Riikliku Arengukava toetusprogramm 2004–2006 ehk Struktuurifondide 3. prioriteedi 

toetusprogramm; 

MAK – Eesti maaelu arengukava 2007–2013; 

PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet; 

Meede 1.4 – MAK meede „Põllumajandusettevõtete ajakohastamine“; 

Meede 1.4.1 – meetme 1.4 alameede nimetusega „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete 

arendamiseks“; 

Meede 1.4.2 – meetme 1.4 alameede nimetusega „Investeeringud loomakasvatusehitistesse“; 

Meede 1.4.3 – meetme 1.4 alameede nimetusega „Bioenergia tootmise investeeringutoetus“; 

Meede 1.6 – MAK meede „Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsandussaadustele 

lisandväärtuse andmine“; 

Meede 1.5.2 – MAK meede „Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus“; 

Meede 3.1 – MAK meede „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas“; 

FIE – füüsilisest isikust ettevõtja. 

 

Analüüsil kasutatavad spetsiifilised jaotused, sh loendamine, koondamine ja üldistamine on 

täpsemalt selgitatud iga analüüsitava teema kirjelduses. 

 

Põhiliselt kasutatakse järgmiseid grupeerimise aluseid: 

 programmperioodide alusel; 

 tegevusalade jaotus; 

 investeeringuid klassifitseerides; 

 taotlusvoorude jaotus. 

 

Analüüs viidi läbi kabinetiuuringuna, kuna täiendavat küsitlust ettevõtjate algandmete 

täiendamiseks ei teostatud.  
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2. III TAOTLUSVOORU VÄLJUNDID VÕRRELDUNA  I  JA  II 
TAOTLUSVOORUGA 
 

Kolmandasse taotlusvooru esitati põllumajandusettevõtjate poolt 467 taotlust, millega taotleti 

toetust 211 mln krooni. Toetus määrati 304 ettevõtjale kokku 120 mln krooni. Võrreldes I ja II 

taotlusvooruga oli III taotlusvoorus toetuse saajate osatähtsus toetuse taotlejatest keskmiselt 29 

protsendipunkti madalam (toetuse saajate osatähtsus 65%), mis  tulenes eelkõige väiksemast 

eelarvest. 

 

Tabel 1. Toetuse taotlemine ja saamine taotlusvoorudes 

Taotlusvoor Esitatud 

taotluste 

arv 

Taotletud 

toetus 

kokku, 

mln 

krooni 

Taotletud 

keskmine 

toetus, 

mln 

krooni 

Määratud 

taotluste 

arv 

Määratud 

toetus 

kokku, 

mln 

krooni 

Määratud 

keskmine 

toetus, mln 

krooni 

Määratud 

taotluste 

osatähtsus 

taotluste 

arvust, % 

I taotlusvoor 889 576,8 0,64 849 554,6 0,65 96 

II taotlusvoor 577 368,7 0,64 533 335,5 0,63 92 

III taotlusvoor 467 211 0,45 304 120,0 0,39 65 

KOKKU 1933 1156,5 0,59 1686 1010,1 0,6 87 

 

III taotlusvooru tulemused on seotud ka hindamiskriteeriumite ja nende mõjuga. 

Hindamiskriteeriumite mõju analüüsitakse peatükis 5 (III taotlusvooru hindamiskriteeriumite 

analüüs). Kui I ja II taotlusvoorus oli taotletav ja määratud keskmine toetuse summa äärmiselt 

sarnane (erinevus vaid 2%), siis III taotlusvoorus on keskmine taotletav toetus 15% kõrgem 

keskmisest määratud toetusest. III taotlusvooru puhul on erinevuseks veel kolme taotlusvooru 

keskmisest madalam taotletud ja määratud toetuse summa. Määratud keskmine toetuse summa 

on  66% väiksem kui I taotlusvooru sama näitaja. Selle üheks põhjuseks saame eeldada määruse 

muudatust, mille kohaselt toetatava investeeringu summa ei tohi ületada kolmekordset müügitulu 

väärtust (kui investeering on üle 0,5 mln krooni). Samuti asjaolu, et III taotlusvoorus oli 

taotlejaid palju rohkem kui toetuse saajaid ning hindamistulemuse alusel jäid toetusest ilma 

suuremad ettevõtjad (müügitulu suuruse hindamiskriteeriumi alusel) kes planeerivad keskmisest 

suuremaid investeeringuid. Püsihindaja hinnangul täidab meede hästi oma eesmärki, sest 

käesolev meede on perioodi 2001-2006 järgselt esmakordne just mikroettevõtjatele suunatud 

meede. 

III taotlusvoor erineb oluliselt eelnevatest voorudes mitmel põhjusel: 

1) kordustaotluste hulgas on oluline osa ettevõtjaid, kes on I ja II taotlusvoorus saanud 

rahastuse ning nende toetuse maksimumpiir programmperioodil hakkab täituma; 

2) suur osa on kordustaotlejaid, kes eelistavad taotleda mitmes taotlusvoorus ja väiksemate 

toetussummadega, mille põhjuseks saab eeldada investeeringute teostamise hajutamist 

kahelt aastalt kolmele ja enamale aastale; 

3) kasutatud hindamissüsteemi ja hindepunktide mõju; 

4) lisandunud on sellised ettevõtjad, kes on saanud I ja II taotlusvoorus maksimumtoetuse, 

kuid leidnud endale koostööpartneri ja uue võimaluse lisatoetust saada. 

 

Järgnevalt analüüsime nimetatud põhjuste paikapidavust. 
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Kokku on saanud toetust 1686 taotlust, mille on esitanud 1241 ettevõtjat (tabel 2). 

Kordustaotluste osatähtsus toetust saanud taotlustest on seega 26%.  

 

Tabel 2. Kordustaotluste arv toetuse saajate hulgas 

Taotlusvoor Toetuse saajate 
arv ilma 
kordustaotlusteta 

Kordustaotluste 
arv 

Kordustaotluste 
osatähtsus toetuse 
saajate arvust, % 

I taotlusvoor 849 X X 

II taotlusvoor 259 274 51 

III taotlusvoor 133 171 56 

KOKKU 1241 445 26 

 

Hetkel võib järeldada, et iga aastaga suureneb kordustaotluste osakaal – II taotlusvoorus oli see 

51% ja III taotlusvoorus 56%. Kordustaotluste iseloomu väljaselgitamiseks analüüsiti toetuse 

piirmäära täituvust toetuse saajatel. 

 

Tabel 3. Toetuse piirmäära täituvus 

Määratud toetuse 
summa, mln krooni 

Toetuse 
saajate arv  I 
taotlusvoorus 

Toetuse 
saajate arv II 
taotlusvoorus 

Toetuse 
saajate arv III 
taotlusvoorus 

Toetuse saajate arv ilma 
kordustaotlusteta kolmes 
taotlusvoorus kokku 

kuni 0,1 75 70 68 112 

0,1 kuni 0,4  284 182 144 332 

0,4 kuni 0,9 263 150 53 325 

0,9 kuni 1,2 63 42 19 121 

1,2 kuni 1,6 161 76 14 298 

Üle 1,57 (partneriga) 3 13 6 53 

KOKKU 849 533 304 1241 

 

Toetuse piirmäära järgi teostatud analüüsi põhjal saame välja tuua järgmised muutused ja 

ühendavad jooned: 

1) kõige suurem hulk toetust saanud taotlustest on vahemikus 0,1 kuni 0,4 mln krooni, 

moodustades 36% toetatud taotluste arvust; 

2) võrreldes I taotlusvooruga on toimunud ühisprojektide osatähtsuse oluline kasv (I 

taotlusvoorus 0,3%-lt  II ja III taotlusvoorus 2%-le); 

3) pidevalt väheneb toetust saanud taotluste hulgas nende taotluste arv, mis jäävad 

vahemikku 1,2 mln kuni 1,6 mln krooni (I taotlusvoorus oli osatähtsus 18%, II 

taotlusvoorus 14% ja III taotlusvoorus 4%); 

4) toetust saanud ettevõtjate toetuse piirmäära täituvus on tagasihoidlik. Piirmäärale 

lähenevate ehk üle 1,2 mln krooni toetust saanud ettevõtjate arv  koos partneritega toetust 

saanud ettevõtjatega  moodustab kokku 28% toetust saanud ettevõtjate arvust. 

 

Püsihindaja on seisukohal, et kordustaotluste arv kasvab jätkuvalt ja seda võimaldab 

ettevõtjate võrdlemisi madal taotletav ning määratud toetuse summa võrreldes 

piirmääraga. Ühtlasi näitavad väikesed toetuse summad mikroettevõtjate madalat 

omafinantseerimise suutlikkust. III taotlusvoorus jäid paljud taotlejad toetusest ilma 

piiratud eelarve tõttu. Mikroettevõtjate toetamine investeeringute tegemisel on jätkuvalt 
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tähtis mistõttu soovitame leida lisavahendeid meetme eelarve suurendamiseks. Samuti 

soovitame soodustada esmakordselt 1.4.1 toetust taotlema tulnud ettevõtjaid. 

 

I ja II taotlusvooru kõigist toetust saanud taotlustest 78,1% (1382-st 1080 taotlust) on füüsilisest 

isikust ettevõtjate taotlused ja 20,4% (282) äriühingute poolsed. III taotlusvoorus oli toetuse 

saajatest 231 ehk 75,9% FIE-d ja 73 äriühingud (24,1%). Kolmandas taotlusvoorus on kasvanud 

vähesel määral äriühingute osakaal, kuid FIE-de oluline ülekaal on säilinud.  

 

Järeldame, et III taotlusvooru keskmise taotletava ja määratud toetuse summa järsk 

vähenemine ei ole seotud ettevõtlusvormiga. Määratud keskmise toetuse summa 

vähenemine on põhjustatud määruse muudatusest, mille kohaselt toetatava investeeringu 

summa ei tohi ületada ettevõtja kolmekordset müügitulu väärtust (kui investeering on üle 

0,5 mln kr). Samuti mõjutas keskmist määratud toetuse summat III taotlusvooru suur 

ületaotlemine, millega seoses jäid ilma toetuseta suuremad ettevõtjad (müügitulu suuruse 

hindamiskriteeriumi alusel) kes üldjuhul planeerivad suuremaid investeeringuid. Keskmist 

määratud toetuse summat mõjutab ka kordustaotluste osakaalu pidev kasv ja keskmiselt 

suur osakaal toetuse saajatest, kes taotlevad 0,1 kuni 0,4 mln krooni toetust.  

 

Määratud investeeringuliikide erinevustest taotlusvoorude lõikes annab ülevaate Lisa 1 

Investeeringud ehk tegevused voorude lõikes. 

 

Alljärgnev tabel 4 annab koondülevaate tegevustest, mis on olnud toetuse saajatel kolmes 

taotlusvoorus nii arvuliselt kui ka rahaliselt ülekaalus (populaarsemad).  

 

Tabel 4. Enam esinenud tegevused kolmes taotlusvoorus 

Taotlusvoor Masina ja 

seadme 

ostmine, 

% 

Traktori 

ostmine, 

% 

Hoone või 

rajatise 

esitamine, 

% 

Istikud 

(marjad, 

põõsad ja 

viljapuu), % 

Mesindus-

tarvikud, % 

I taotlusvoor – arvuline osatähtsus 

tegevustest kokku 

56,2 37,6 1,8 0,9 1,1 

I taotlusvoor – rahaline osatähtsus 

määratud toetusest 

64,4 32,8 1,7 0,2 0,1 

II taotlusvoor – arvuline osatähtsus 

tegevustest kokku 

61,7 26,4 2,8 2,2 1,2 

II taotlusvoor – rahaline osatähtsus 

määratud toetusest 

66,1 26,4 5,4 0,6 0,3 

III taotlusvoor – arvuline osatähtsus 

tegevustest kokku 

60,8 17,9 4,8 4,8 3,2 

III taotlusvoor – rahaline osatähtsus 

määratud toetusest 

64,2 27,5 4,4 1,5 0,4 

 

Populaarsemate tegevustena on võimalik välja tuua viis liiki tegevusi: 

1) masina ja seadme ostmine (v.a. traktor); 

2) traktori soetamine; 

3) hoone ja rajatise ehitamine; 

4) istikute ostmine; 
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5) mesindustarvikute soetamine. 

Ülejäänud tegevuste nii rahaline kui arvuline osatähtsus jäi alla 1,8%. Olulise osa nii toetatud 

taotluste arvust, kui ka rahalises mahust  moodustab kõigis taotlusvoorudes masinate ja seadmete 

ost (rahaliselt üle 60%). Suur osa toetatud projektidest sisaldab traktorite soetamist, mille 

osatähtsus on võrreldes I taotlusvooruga mõningal määral vähenenud (rahaliselt üle 19%). 

Mõningane vähenemine on seotud kordustaotluste arvu suure osatähtsusega. I ja II taotlusvoorus 

sai toetust traktorile kokku 670 erinevat ettevõtjat. III taotlusvoorus sai toetust 

põllumajandustehnikale (v.a traktor) 109 ettevõtjat, kes olid toetust saanud I ja/või II 

taotlusvoorus traktori soetamisele. See moodustab 16% traktorile toetust saanud ettevõtjate 

arvust.  

 

Hoonete ja rajatiste ehitamine moodustab rahaliselt I taotlusvoorus kolmanda populaarseima 

tegevusena 1,7% kogu I taotlusvooru eelarvest ning järgnevatel taotlusvoorudel on osatähtsus 

kasvanud. III taotlusvoor paistab silma populaarsete tegevuste lisandumisega, mille arvulise või 

rahalise mahu osatähtsus ületab 1,8 %. 

 

Masinate ja seadmete osatähtsuse suur hulk tuleneb meetme spetsiifikast. Meede 1.4.2 toetab 

loomakasvatusehitisi ja meede 1.4.1 rakendusmäärusega välistatakse toetatavad tegevused, mis 

on lubatud meetmest 1.4.2.  

 

Püsihindaja soovitab kaaluda eelpool nimetatud välistuse kõrvaldamist, kuna viimane 

tekitab taotluste koostamisega seoses põhjendamatuid kulutusi nii ettevõtjatele kui ka 

PRIA ametnikele. Põhjendamatuks kulutuseks loetakse kahe erineva taotluse koostamise 

rahalist ja või ajalist kulu taotleja puhul ning ajalist kulu menetlemise puhul.  

 

Oluline on tootmissuuna jälgimine ja keerukas võib olla üksnes segatootjatele reeglite 

kehtestamine, kuid leiame, et see on siiski võimalik. Jättes meetme 1.4.1 ja 1.4.2 

kriteeriumid ettevõtja suuruse osas samaks ei tohiks tekkida liigset koormust või 

kõrvalekaldeid meetmetele. Soovitame analüüsida eelnevalt meetme 1.4.2 eelarvelisi 

võimalusi, millele võib tekkida teatud täiendav vajadus. 

 

Välistusest loobumine tagaks ettevõtjatele, kes soovivad kogu programmperioodi jooksul 

taotleda kokku 1,5 mln krooni koos ehitustegevusega, väiksema ajalise ja rahalise kulu taotluste 

koostamisele. Kahe taotluse asemel eraldi meetmesse piisaks ühest taotlusest. Samuti väheneks 

PRIA ametnike koormus, kuna ühe ettevõtja kahe erineva toetusmeetme taotluse asemel piisaks 

ühe taotluse läbivaatamisest. 
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3. MEETME  SIHTTASEMETE  EELDATAV  TÄITUMINE 
 

Meetme rakendamise tulemuste hindamisel on üheks kriteeriumiks MAK meetme 1.4.1 

sihttasemete eeldatava täitumise hindamine. Meetme sihttasemed jagunevad kolme liiki 

indikaatori alla. Alljärgnevas tabelis 5 on toodud indikaatorite liigid, indikaatorid ja sihttasemed. 

 

Tabel 5. Meetme 1.4.1 sihttasemed 

Indikaatori liik Indikaator Eesmärk 2007–2013 

Väljundnäitaja 

Toetust saanud põllumajandusettevõtjad 2100 programmiperioodi kohta 

Tehtud investeeringute maht 3300 mln kr (210,9 mln eurot) / 
programmiperioodi kohta 

Tulemusnäitaja 
Põllumajandusettevõtete arv, kes toodavad 
uusi tooteid või kasutavad uusi tootmisviise 

700 programmiperioodi kohta 

Mõjunäitaja 

Netolisandväärtus, PPS kasvab programmiperioodi lõpuks 

Brutolisandväärtuse muutus tööjõuühiku 
kohta 

kasvab 40% programmiperioodi 
lõpuks 

 

Käesolev peatükk puudutab väljundnäitajate ja tulemusnäitajate analüüsi.  

 

Mõjunäitajate analüüs teostatakse IV või V taotlusvooru rakendusanalüüsi koostamise 

käigus. Põhjus seisneb olukorras, et enamus seisuga 30.04.2010.a investeeringuid teostanud 

toetuse saajatest on investeeringu osaliselt või täies mahus ellu viinud 2009. aastal. Seega 

mõju on võimalik kõige varem hinnata 2010. aasta majandusnäitajate alusel. 

 

Alljärgnevas tabelis 6 toodud ülevaade on koostatud seisuga 30.04.2010.a. Seetõttu võib I ja II 

taotlusvooru toetuse saajate osas olla mõningaid nihkeid võrreldes 2009. aastal koostatud 

rakendusuuringuga. Erinevused on tingitud vaiete rahuldamisest.  

 

Keskmine taotletav toetus toetuse saajatel on 0,6 mln krooni. Oluline vähenemine on toimunud 

III taotlusvoorus. Vähenemise põhjuseid on analüüsitud 2. Peatükis III taotlusvooru ülevaade 

võrrelduna I ja II taotlusvooruga.  Keskmine määratud toetus taotlusvoorudes kokku ühe taotluse 

kohta on 0,6 mln krooni, aga ühe ettevõtja kohta 0,8 mln krooni. 

 

Keskmise toetuse määr toetuse saajatel on iga taotlusvooruga suurenenud. Tõus on tingitud 

olukorrast, et III taotlusvoorus said toetust ettevõtjad, kelle hindamistulemused olid kõrgemad. I 

ja II taotlusvoorus said toetust enamus taotlustest (92–96%). Üheks hindamiskriteeriumiks on nii 

toetuse määra kui ka ettevõtjate paremusjärjestust mõjutav noore ettevõtja kriteerium. Kindlasti 

mõjutab toetuse määra tõusu ka ettevõtjate parem ettevalmistus, mille käigus ehitised 

planeeritakse ebasoodsatele aladele või ettevõte antakse üle noorematele tegijatele. 
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Tabel 6. Ülevaade kolme taotlusvooru tulemustest toetuse määramisandmete alusel 

Näitaja Kolm taotlusvooru 

kokku 

I 

taotlusvoor 

II 

taotlusvoor 

III 

taotlusvoor 

Toetust saanud taotluste arv 1686 849 533 304 

Toetust saanud uute ettevõtjate arv 1241 849 259 133 

Määratud toetuse summa, mln krooni 1010,1 554,6 335,5 120,0 

Keskmine määratud toetuse summa 

taotluse kohta, mln kr 

0,60 0,65 0,63 0,39 

Toetatava investeeringu summa, mln kr 2198,3 1226,9 721,8 249,6 

Keskmine toetatava investeeringu summa  

taotluse kohta, mln kr 

1,3 1,44 1,35 0,82 

Keskmine toetuse määr (%) 45,9 45,2 46,5 48,1 

 

Sihttase 1 – toetust saanud põllumajandusettevõtjate arv – 2100. 

Käesoleva rakendusanalüüsi koostamise hetkeks on toimunud kolm taotlusvooru, mille 

tulemusena on toetus määratud 1241 erineva ettevõtja 1686 taotlusele. Toetuseid on määratud 

kolme taotlusvooruga kokku 1010,1 mln krooni. Eeldatav programmperioodi rahaline maht 

meetmele 1.4.1 on 1941,1 mln krooni.  Programmperioodi rahalise mahu arvestuse aluseks oli  I 

taotlusvooru eelarve, mis jagati kahega ja korrutati seitsme aastaga. Seega on eelarvest jaotatud 

52%. Samas on ettevõtjate arvu sihttasemest täidetud 59%. Keskmine taotletav toetus toetuse 

saaja kohta on 0,8 mln krooni ja taotluse kohta on 0,6 mln krooni. Seega järelejäänud 931,0 mln 

krooniga on võimalik rahastada  1551 keskmise toetuse summa lähedast taotlust.  

 

Olukorras, kus 51% II taotlusvoorus ja 56% III taotlusvoorus toetatud taotlustest on ettevõtjate 

esitatud, kes on saanud juba eelnevates voorudes toetust, siis tõenäoliselt on ka uutes 

taotlusvoorused vähemalt 50% toetuse saajaid kordustaotlejad. Uusi ettevõtjaid meetme 

sihttaseme täitmiseks on tarvis 859. Seega peaks ettevõtjate arvu sihttaseme täitmiseks toetuse 

määrama veel vähemalt 1288 taotlusele (arvestuskäik – sihttaseme täitmiseks vajalik arv 

ettevõtjad pluss 50% sihttaseme täitmiseks vajalikust ettevõtjate arvust). Nimetatud arv on 

väiksem, kui eeldatav rahastatavate taotluste arv. 

 

Püsihindaja on seisukohal, et 1941,1 mln krooni suuruse meetme 1.4.1 kogueelarve puhul 

on sihttase ettevõtjate arvu osas täidetav. 

Kuna kordustaotlejate osakaal on väga suur  võiks kaaluda esmakordselt toetust taotlevate 

ettevõtjate eelistamist läbi uue hindamiskriteeriumi lisamise. 

 

Sihttase 2 – investeeringute maht – 3300 mln krooni. 

Sihttaset investeeringute mahu osas on tänaseks täidetud 2198 mln krooni ulatuses, mis 

moodustab 67% meetme sihttasemest. Arvestuste tulemusena on jaotada toetust veel ligikaudu 

931 mln krooni. Olukorras, kui toetuse saajate toetuse määr on pidevalt tõusnud, on võimalik 

931 mln toetuskrooniga 48% toetuse määra juures teostada 1940 mln krooni väärtuses 

investeeringuid. Selline investeeringute maht tagaks meetme sihttaseme täituvuse 125%-liselt. 

 

Analüüsist järeldame, et sihttase meetme investeeringute mahu osas täidetakse.  
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Sihttase 3 – uued tooted ja tootmisviisid – 700 põllumajandustootjat. 

Püsihindamise aruandes on analüüsitud I ja II taotlusvooru uute toodete ja uute tootmisviiside 

juurutamist. I ja II taotlusvooru toetuse taotlemisel andmeid investeeringu uuenduslikkuse kohta 

ei kogutud mistõttu uue tehnoloogia või toote kasutuse määratles püsihindaja analüüsides 

toetatud tegevuste kirjeldust. Uueks tehnoloogiaks loeti tehnoloogiat, mis siseriiklikul tasandil 

on uuenduslik või väga harva esinev. Kui uue tehnoloogia juurutamisega kaasnes ka toode, mida 

toetuse saaja varem pole tootnud, siis loetakse seda uueks tooteks. 

 

Toetatud tegevuste detailandmete analüüsimise alusel järeldati, et toetuse abil ei soetatud 

tehnoloogiaid, mille sarnaseid siseriiklikul tasandil varem kasutatud ei olnud. Toetuse abil 

soetatud tehnoloogiad või nendega sarnaseid tehnoloogiaid on siseriiklikul tasandil kasutatud ka 

varem. Hinnates investeeringut kui terviklikku arendustegevust toetatud projekti kontekstis, 

luges püsihindaja uue tehnoloogia rakendamiseks need investeeringud, mis viisid toetuse saaja 

majandustegevuse olulisemalt kaasaegsemale tasandile ning olid silmapaistvad siseriiklikul 

tasandil. Püsihindamise 2009. aasta aruandes käsitleti I ja II taotlusvooru puhul 20 soetatud 

masinat või seadet ning seitset traktorit uue tehnoloogiana. Kastmissüsteemide ja mesinduse 

arendamisega seoses lisandus veel neli uut tehnoloogiat. Uusi tooteid tekkis marjakultuuride ja 

viljapuude istanduste arendamisega seoses hinnanguliselt neljal juhul. Kokku seega 35 uut toodet 

või uut tehnoloogiat. 

 

III taotlusvoorus kasutati uue tehnoloogia hindamiseks täiendatud metoodikat, milleks oli 

ettevõtja poolse kinnituse „sarnase olemasoleva põhivara“ olemasolu või puudumise kohta. III 

taotlusvoorus oli kokku 130 toetuse saajat, kes kinnitas planeeritava investeeringu mittesarnasust 

olemasoleva põhivaraga. Need 130 ettevõtjat loeti uue toote või tehnoloogia rakendajaks. 

Eeldades, et 120 mln toetuskrooniga soetatakse 130 uut tehnoloogiat, siis 931 mln krooniga on 

võimalik luua või soetada veel 1011 uut tehnoloogiat. 

 

Lähtudes olemasolevast sihttaseme hindamise metoodikast on uute toodete ja tehnoloogia 

sihttaseme mittetäitumise tulem „väga suur“ või varasema metoodika alusel „väga väike“. 

 

Püsihindaja leiab, et nimetatud sihttaseme hindamisel ja algnäitajate määramisel tuleks kasutada 

eksperdi hinnangut. Eksperdiks sobivad teadusasutused ja kõrgkoolid. 

 

Soovitame suunata taotlejate investeeringuplaane läbi hindamiskriteeriumite täiendamise 

lisakriteeriumiga, milleks on „uued tooted ja/või uued tehnoloogiad“. 

Uue toote või tehnoloogia planeerimist ja lisapunktide saamist võiks kinnitada 

valdkonnaga tegelev teadusasutus omapoolse hinnanguga taotleja kavandatavale objektile. 
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4. ETTEVÕTJATE VARASEM TOETUSE SAAMISE KOGEMUS   
 

Ettevõtjate varasem toetuse saamise kogemus näitab toetuse koondumist või mittekoondumist 

samade ettevõtjate kätte ning meetmete ja programmide vahelist sünergiat. Analüüsis on uuritud 

toetuse saajate varasemaid toetuse saamise kogemusi. Arvestustes on lähtutud toetust saanud 

ettevõtjate taotluste arvust. 

 

Tabel 7. Eelnev investeeringutoetuse saamise kogemus 

Programm Toetust 

saanud 

taotlused, 

mille esitajad 

kattuvad 1.4.1 

toetuse 

saajatega 

Meetmest 

1.4.1 

määratud 

toetus 

samadel 

ettevõtjatel, 

mln kr 

Osatähtsus 

meetme 1.4.1  

toetust saanud 

taotluste 

arvust (1686), 

% 

Osatähtsus 

meetme 

1.4.1 kolme 

taotlusvooru 

määratud 

toetusest 

(1010,1) ,% 

Toetatud 

taotlused, mille 

osas on 

seisuga 

30.04.2010 

teostatud 

väljamakse 

Välja- 

maksete 

osatähtsus 

toetuse  

saajatel, % 

SAPARD 302 226,8 18 22 244 81 

RAK 628 437,3 37 43 493 78 

SAPARD ja RAK 714 497,1 42 49 X X 

MAK (v.a 1.4.1) 1215 746,2 72 74 X X 

 

Tabelis 7 on „X“ tähistatud lahtrid, mille osas näitajad olid olemas, kuid arvutusi nende põhjal ei 

teostatud, sest näitajaga ei ole uuringu seisukohast võimalik hinnangut anda. 

 

Meetme raames on määratud toetus 1686 taotlusele, SAPARD programmist investeerimise 

kogemusega on nendest 302 ja RAK programmist investeerimise kogemusega 628. Kokku on 

714 toetatud taotluse esitanud ettevõtjal eelnevatest toetusprogrammidest investeeringutoetuse 

kogemust, mis teeb 42% meetmest 1.4.1 toetust saanud taotluste mahust. Rahalises mahus 

moodustavad taotlused, millel on toetust saanud ettevõtja kogemus eelnevatest 

programmperioodidest, 49% kolmes taotlusvoorus määratud eelarvest. Toetuse täieliku või 

osalise elluviimise osatähtsus on eelneva investeerimiskogemusega taotluste puhul 78-81%. 

Meetme 1.4.1 toetust saanud taotlustest 72% on seotud ka lisaks MAK-i teiste meetmete 

määratud taotlustega. 

 

Analüüsi tulemusel saame väita, et need ettevõtjad, kellel on eelnev investeeringutoetuste 

saamise positiivne kogemus püüavad ära kasutada ka teisi võimalusi investeeringute 

teostamiseks toetuse abil. Eelnev positiivne investeerimise kogemus tagab ettevõtjatele 

kindluse taotleda suuremaid toetussummasid. 
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5. III TAOTLUSVOORU TOETUSE  SAAJATE   ANALÜÜS 
 

 
5.1. III taotlusvooru toetuse saajate investeeringud 
 

Antud alapeatükis anname ülevaate III taotlusvooru toetuse saajate investeeringute eelistustest. 

Tegevusalad on kogutud ettevõtjate poolt esitatud toetuse taotlustest. Kolmel ettevõtjal andmed 

puudusid, neid kajastatakse alljärgnevas analüüsis real „määramata“. 

 

Investeeringud ehk tegevused on koondatud järgmiselt: 

1) investeeringud elektrisüsteemi – sisaldab nii elektrisüsteemi ehitamist kui ka 

liitumistasusid; 

2) hoone või rajatise ehitamine; 

3) hoone või rajatise rekonstrueerimine; 

4) tähistamise sümboolika – Euroopa Liidu toetusfondi infoplakati, stendi vms soetamise ja 

paigaldamise kulu; 

5) istandiku piirdeaed; 

6) projekteerimine – sh ehtituse geoloogilised ja -geodeetilised uurimistööd ning ehitise 

ja/või rajatise projekteerimine; 

7) loomakasvatuspuur; 

8) istikud – marja ja viljapuude taimed, põõsad kui ka puud; 

9) masinad ja seadmed (v.a. traktor); 

10)  traktor; 

11)  mesindusinventar; 

12)  juurdepääsutee – eratee põllumajandustootmishoone või põllumajandusmaa juurde; 

13)  seenekasvatusinventar;  

14)  veevarustus ja kanalisatsioon, siia loetakse nii ehitustegevus kui ka seadmete soetamine. 

 

Tabel 8 ja 9 analüüsimisel avalduvad järgmised tähelepanekud: 

1) kõige rohkem on  ettevõtjaid, kes tegeleb taimekasvatusega (139), millele järgneb 

segatootmise tegevusala (67); 

2) kõige enam investeeritakse masinatesse ja seadmetesse (sh traktor); 

3) kõige vähem atraktiivne on olnud toetuse saajate hulgas seenekasvatus, elektrivarustus, 

tähistamine ja veevarustus; 

4) taimekasvatuse ja aiandusega tegelejad investeerivad kõige mitmekesisemalt; 

5) ettevõtjad, kes tegelevad loomakasvatusega investeerivad eeskätt masinatesse ja 

seadmetesse. 
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Tabel 8. III taotlusvooru investeeringud arvuliselt tegevusalade lõikes 

Investeering Aian-
dus 

Linnu-
kasva-
tus 

Looma-
kasvatus 
(v.a 
piimakari) 

Piima
-kari 

Püsi-
kultuur 

Sea-
kasva-
tus 

Sega-
toot-
mine 

Taime-
kasva-
tus 

Määra-
mata 

Investeeringud 

elektrisüsteemi 

2 - 1 - 1 - - 1 - 

Hoone või rajatise 

ehitamine 

3 - - - 3 1 2 11 1 

Hoone või rajatise 

rekonstrueerimine 

- - - - - - - 4 - 

Tähistamise 

sümboolika 

- - 1 - 2 - - - - 

Istandiku piirdeaed 5 - - - - - 1 1 - 

Projekteerimine 1 - - - - - - 4 - 

Loomakasvatuspuur - - 5 - - - 1 1 - 

Istikud 6 - - 1 4 - 1 7 - 

Masin ja seade 13 - 25 29 4 3 57 117 2 

Traktor 5 - 6 12 1 2 19 34 - 

Mesindusinventar 1 1 3 - - - 6 3 - 

Juurdepääsutee - - 1 - - - - 1 - 

Seenekasvatusinventar - - - - - - - 1 - 

Veevarustus ja kanal. 2  - - 1 - - - - 

Kokku määratud 

taotlusi tegevusalal 

20 1 31 32 8 3 67 139 3 

 

Tabel 9. III taotlusvooru investeeringud rahaliselt tegevusalade lõikes, toetus mln krooni 

Investeering Aian-
dus 

Linnu-
kasva-
tus 

Looma-
kasvatus 
(v.a 
piimakari) 

Piima
-kari 

Püsi-
kultuur 

Sea-
kasva-
tus 

Sega-
toot-
mine 

Taime-
kasva-
tus 

Määra-
mata 

Investeeringud 

elektrisüsteemi 

0,0 - 0,1 - 0,1 - - 0,0 - 

Hoone või rajatise 

ehitamine 

0,4 - - - 0,3 0,1 1,8 2,5 0,2 

Hoone või rajatise 

rekonstrueerimine 

- - - - - - - 0,8 - 

Tähistamise 

sümboolika 

- - 0,0 - 0,0 - - - - 

Istandiku piirdeaed 0,4 - - - - - 0,0 0,1 - 

Projekteerimine 0,0 - - - - - - 0,0 - 

Loomakasvatuspuur  - 0,1 - - - 0,0 0,0 - 

Istikud 0,5 -  0,0 1,2 - 0,0 0,0 - 

Masin ja seade 0,9 - 4,9 9,5 0,5 2,4 12 46,7 0,2 

Traktor 0,8 - 1,4 5,3 0,6 1,3 5,6 18,1 - 

Mesindusinventar 0,0 0,0 0,2 - - - 0,2 0,1 - 

Juurdepääsutee - - 0,1 - - - - 0,0 - 

Seenekasvatusinventar - - - - - - - 0,3 - 

Veevarustus ja kanal. 0,3 - - - 0,0 - - - - 

Kokku investeeringud 

tegevusalal 

3,3 0,0 6,8 14,8 2,7 3,8 19,6 68,6 0,4 

 

Märkus: Tabelis 9 on summa 0,0 need lahtrid, millel oli algandmetes olemas määratud toetus, 

kuid see oli väiksem kui 100 000 krooni. 
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Püsihindaja on veendunud, et tegevusalade ja spetsiifiliste investeeringute ehk tegevuste 

vahel on olemas seos, sest loomakasvatajad investeerivad eeskätt masinatesse ja 

seadmetesse ning taimekasvatajad (sh aiandus, taimekasvatus) investeerivad palju 

mitmekesisemalt. 

 

 

5.2. III taotlusvooru toetuse saajate finantsnäitajad 
 

Käesolevaga anname ülevaate III taotlusvooru toetuse saajate määratud toetuse summade, 

tegevusalade ja müügitulu seostest olulisemate finantsnäitajate lõikes. 

 

Tabel 10. Määratud toetuse seosed finantsnäitajatega 

Määratud toetuse 
summa, mln krooni 

Toetuse 
saajate arv  III 
taotlusvoorus 

Keskmine 
müügitulu, 
mln 

Keskmine 
puhaskasum, 
mln 

Keskmine 
võlakordaja 

Keskmine 
müügitulu ühe 
tööjõukulu 
krooni kohta 

kuni 0,1 mln 68 0,35 0,14 0,18 43,8 

0,1 kuni 0,4 mln 144 0,53 0,3 0,2 15,6 (12,2) 

0,4 kuni 0,9 mln 53 0,88 0,32 0,25 40,5 (30,0) 

0,9 kuni 1,2 mln 19 1,23 0,24 0,34 14,6 

1,2 kuni 1,6 mln ja 

partneriga taotlused  

20 1,45 0,5 0,44 15,1 (16,1) 

Vahemik 0,9 kuni 2,9 

mln kokku 

39 1,34 0,37 0,4 14,8 (15,5) 

 

Põhinäitajate nagu müügitulu ja bilansimaht osas olid andmed olemas 95% ettevõtjatest.  

Suhtarvude väljatoomisel oli ettevõtjatest olemas andmed 75%. Andmed puudusid osaliselt FIE-

del, kes peavad tekkepõhist arvestust ja ei täida äriplaani bilansi tabelit. 

Toetusgruppide võrdlemiseks on koostatud viis põhigruppi: 

a) kuni 0,1 mln; 

b) 0,1 kuni 0,4 mln; 

c) 0,4 kuni 0,9 mln; 

d) 0,9 kuni 1,2 mln; 

e) 1,2 kuni 1,6 mln kroon ja koostööpartneriga koos. 

 

Toetusgruppide valiku põhjendused: 

a) Kuni 0,1 mln krooni toetusega grupp näitab 6% toetuse piirmääraga täituvusega 

ettevõtjate osakaalu. Tegemist on püsihindaja nägemusel taotlejale seatud toetuse 

piirmäära täituvusele mõju mitteavaldava summaga; 

b) kuni 0,4 mln krooni toetusega gruppi kuuluvad toetuse saajate taotlused, millel on 

täitunud kuni 25% toetuse maksimaalsest piirmäärast ehk mõju piirmäära täituvusele on 

mõningane; 

c) kuni 0,9 mln krooni toetusega grupi puhul on ettevõtjatel täidetud üle 56% toetuse 

maksimaalsest piirmäärast. Piirmäära täituvust oluliselt mõjutav vahemik; 

d) kuni 1,2 mln krooni toetusega grupp, mille valikul tahame esile tõsta ettevõtjad, kellele 

määratud toetus on üle 56% kuid jääb alla 75% maksimaalsest toetuse piirmäärast; 
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e) viimase toetusgrupi valisime kuni maksimumsummadeni, et välja tuua ettevõtjad, kellel 

on täidetud vähemalt 75% maksimaalsest piirmäärast ja seega toetuse piirmäär täidetud 

või peagi täituv, seega väga oluline mõju piirmäära täituvusele. 

Kirjeldava analüüsi seisukohalt on parema ülevaate andmiseks ühendatud kaks viimast 

toetusgruppi. Põhjuseks liiga väike toetuse saajate arv määratud grupis. 

 

Olemasolevatele andmetele tuginedes on võimalik väita, et otsene seotus toetuse suurusel on 

müügitulu, puhaskasumi ja võlakordajaga. Ettevõtjad, kes planeerivad toetust alla 0,1 mln krooni 

on vastavad näitajad 0,35 mln, 0,14 mln krooni ja võlakordaja 0,18. Ettevõtjatel, kellele on 

määratud toetus vahemikus 0,1 kuni 0,4 mln krooni on keskmine müügitulu 0,53 mln, keskmine 

puhaskasum 0,3 mln krooni ja keskmine võlakordaja 0,2. Toetuse saajad, kes kuuluvad 

toetusgruppi 0,4 kuni 0,9 mln krooni on müügitulu ja puhaskasumi näitajad vastavalt 0,88 mln ja 

0,32 mln krooni ning võlakordaja 0,25. Ettevõtjad, kellele määrati toetust vahemikus 0,9 kuni 2,9 

mln krooni on keskmine müügitulu 1,34 mln, keskmine puhaskasum 0,37 mln krooni ja 

keskmine võlakordaja 0,4. Otsest seost toetusega ei tuvastatud müügitulu ja tööjõukulu suhtarvu 

juures. Tulenevalt toetusgrupist on nimetatud keskmine näitaja 12–44 krooni vahel. Tabelis 10 

veerus „Keskmine müügitulu ja tööjõukulu suhtarv“ sulgudes tähistatud näitajate puhul on 

välistatud üle 100 kordse erinevusega näitajad algandmetest. Ka nimetatud välistus ei aidanud 

kaasa toetuse ja suhtarvu omavahelise seose leidmisele. 

 

Püsihindaja on veendunud, et toetuse suurus on seotud müügitulu suuruse, puhaskasumi 

suuruse ja võlakordaja suurusega. Suuremaid investeeringuid ja seeläbi suuremat toetust 

planeerivad need ettevõtjad, kellel on suurem müügitulu ja puhaskasum ning kellel on 

suurem kogemus võõrkapitaliga ehk suurem võlakordaja. 

 

Järgnevalt annab käesolev uuring ülevaate müügitulust ja tööviljakusest tegevusalade lõikes. 

Tööviljakust näitab müügitulu suurus ühe tööjõukrooni kohta. Tabelis 11 on tähistatud X-ga 

need lahtrid, kus andmed puudusid või oli tegemist olukorraga, kus gruppi kuulus vaid üks 

ettevõtja. Kuigi alla kümne ettevõtjaga grupid ei ole samuti piisavalt mahukad kogumid, oleme 

nendes gruppides keskmised näitajad välja toonud. 

 

Kokku on 73 äriühingut ja 231 füüsilisest isikust ettevõtjat III taotlusvooru toetuse saajate 

hulgas. Keskmised näitajad müügitulu ja tööjõukulu suhtarvu osas ning müügitulu suuruse osas 

erinevad oluliselt nii tegutsemisvormide kui ka tegevusalade võrdlusel. 
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Tabel 11. Toetuse saajate müügitulu ja tööviljakus tegevusalade ning tegevusvormide lõikes 

Tegevusala FIE-
de 
arv 

Äri-
ühingute 
arv 

Ettevõtjate 
arv kokku 

FIE-de 
keskmine 
müügitulu, 
mln kr 

Äriühingute 
keskmine 
müügitulu, 
mln kr 

FIE-de 
müügitulu ühe 
tööjõu krooni 
kohta 

Äriühingute 
müügitulu ühe 
tööjõu krooni 
kohta 

Aiandus 13 7 20 0,33 0,56 17,8 16,1 

Linnukasvatus 1 0 1 x x x x 
Loomakasvatus 

(v.a piimakari) 

21 10 31 0,15 0,3 23,9 2,9 

Piimakari 29 3 32 0,9 1,6 23,3 4,7 

Püsikultuur 6 2 8 0,6 1,1 7,2 11,0 

Seakasvatus 1 2 3 0,7 1,9 x 5,3 

Segatootmine 59 8 67 0,6 0,8 30,5 9,7 

Taimekasvatus 99 40 139 0,8 0,7 44,0 9,4 

Määramata x x 3 x x x x 

 

Tegevusalade võrdluses võtame aluks tegevusalagrupid, kus oli vähemalt 30 toetuse saajat. 

Nendeks tegevusaladeks olid loomakasvatus (31), piimakarjakasvatus (32), segatootmine (67) ja 

taimekasvatus (139). Analüüsides FIE-de ja äriühingute keskmist müügitulu nimetatud 

tegevusaladel, saime tulemuseks, et enamikel juhtudel on äriühingute keskmine müügitulu 

kõrgem FIE-de müügitulust. Vaid taimekasvatuses on FIE-de keskmine müügitulu 0,10 mln 

kõrgem äriühingute vastavast näitajast. Tegevusalasid vaadeldes on kõrgeima keskmise 

müügituluga neljast tegevusalast piimakarjakasvatus. 

 

Hinnates müügitulu ja tööjõukulu suhtarvu oli juba ette teada, et tõuseb esile FIE-de eripära. 

FIE-d ei kasuta võõrtööjõudu tehes enamuse töödest ära pereliikmetega ja maksmata neile 

töötasu. Nende müügitulu ja tööjõukulu suhtarv  annab  kõrgema tulemuse. Kõige parem tulemus 

oli füüsilisest isikust ettevõtjatel nimetatud suhtarvu osas taimekasvatuses (44 krooni ühe 

tööjõukrooni kohta) ja madalaim püsikultuuride kasvatuses (7 krooni ühe tööjõukrooni kohta). 

Äriühingute samad näitajad jäid FIE-de omadele kordades alla. Parim tulemus saadi aianduses 

(16 krooni ühe tööjõukrooni kohta) ja kõige tagasihoidlikum tulemus oli loomakasvatuses (3 

krooni ühe tööjõukrooni kohta). Äriühingute müügitulu ja tööjõukulu suhtarvu on tegevusalade 

lõikes vähem varieeruv jäädes 3-16 krooni vahele. FIE-de tulemuste kõikumine on kordades 

suurem jäädes 7-44 krooni vahele. 

 

Analüüsi tulemusena leiame, et tegevusalade populaarsus ei ole seotud müügitulu 

suurusega, kuna keskmiselt suuremat müügitulu omavas piimakarjakasvatuses on 

kordades vähem ettevõtjaid, kui taimekasvatuses. Taimekasvatuse müügitulu tulemused 

äriühingutel  on kaks korda väiksemad, kui piimakarjakasvatuses. 

 

Püsihindaja on seisukohal, et erinevate näidisettevõtete suhtarvude väljatoomisel peab 

kasutama tegevusalade võrdlusel äriühingute näitajaid, mis majanduslikult vaadelduna 

annavad õigema ja õiglasema tulemuse. 
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6. III TAOTLUSVOORU  HINDAMISEKRITEERIUMITE  ANALÜÜS 
 

Käesolevas peatükis analüüsitakse III taotlusvooru põhjal iga üksiku hindamiskriteeriumi mõju 

koondtulemusele ning antakse soovitusi hindamise täiendamiseks. 

 

III taotlusvooru taotlusi hinnati järgmiste kriteeriumite alusel: 

1) eelistatakse väiksema müügituluga taotlejaid – 30 punkti; 

2) eelistatakse taotlejaid, kes pole varem investeeringutoetust saanud eelmistel 

programmperioodidel või on seda saanud vähesel määrale ehk alla 1,5 mln krooni – 

punkte 5 kuni 10; 

3) eelistatakse alla 40 aastaseid taotlejaid – 10 punkti; 

4) eelistatakse mahetöötlejaid, põllumajandussaaduste töötlejaid või aiandusega tegelejaid  – 

10 kuni 15 punkti; 

5) eelistatakse ühistegevust – üle 12 punkti; 

6) eelistatakse kõrgema põllumajandussaaduste müügitulu osakaaluga ettevõtjaid – 70-85% 

tagab 5 punkti ja üle 85% tagab 10 punkti. 

 

Kõige suuremat mõju koondhindele nii taotlustel kokku kui ka toetust saanud ettevõtjatel kokku 

avaldab omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu suurus (vastavalt 56% ja 54%  

koondhindest, tabel 12). Võrdväärselt avaldavad mõju koondhindele varasem 

investeeringutoetuse mittesaamine, ühistegevus  ja põllumajandussaaduste müügi osatähtsus 

(vastavalt 16%, 2% ja 17% koondhindest). 

 

Tabel 12. III taotlusvooru hindamiskriteeriumid ja tulemused 

Hindamiskriteerium III taotlusvooru 
punktid kokku 

Osatähtsus, 
% 

Punktid toetuse 
saajatel 

Osatähtsus, 
% 

Müügitulu 11459 56 8514 54 

Varasem toetuse mittesaamine 

või saamine vähesel määral 

3336 16 2602 16 

Noor ettevõtja 1212 6 1142 7 

Mahetöötleja, põllumajandus 

saaduste töötleja või aiandus 

630 3 590 4 

Ühistegevus 360 2 336 2 

Põllumajandusliku müügi 

osatähtsus 

3406 17 2698 17 

Kokku 20403 100 15882 100 

 

Analüüsides hindamiskriteeriumite osatähtsust taotlejatel ja toetuse saajatel, leiame et kõige 

suuremat mõju toetuse saamisel, olenemata mõningasest osatähtsuse langusest (2%), avaldab 

müügitulu suurus. Osatähtsused toetuse saajate koondpunktides suurenevad vähesel määral 

noore ettevõtja ja mahetöötleja kriteeriumite puhul. Seega leiame, et nimetatud kahel kriteeriumil 

on kõige suurem mõju, mis väljenduks veelgi paremini, kui nende eest saadavad hindepunktid 

oleks kõrgemad ehk võrreldavad müügitulu eest saadavate hindepunktidega. 

 

Peatükis 3 Meetme sihttasemete eeldatav täitumine tuuakse välja probleemina uute toodete või 

uute tootmisviiside sihttaseme mittetäitumise risk, millest tulenevalt toome ka käesolevas 
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peatükis välja soovituse eelistada uue tehnoloogia ja toote arendamiseks tehtavaid kulutusi. 

Hinnata saaks kriteeriumit teadusasutuse poolt antud kinnituse alusel. Ühtlasi lähendaks tegevus 

põllumajandustootjaid ja teadusasutusi. 

 

 Alljärgnev tabel 13 annab detailsema ülevaate erinevate hindamiskriteeriumite mõjust. 

  

Tabel 13. Toetuse saajad ja mittesaajad hindamiskriteeriumite tulemuste põhjal 

Hindamiskriteerium Taotluste 

arv 

Toetuse 

saajate arv 

Osatähtsus 

taotluste arvust, % 

Müügitulu (0-14,9 punkti) 57 0 0 

Müügitulu (15–24,9 punkti) 39 11 28 

Müügitulu (25-30 punkti) 371 293 79 

Varasem toetuse mittesaamine või saamine vähesel 

määral (0 punkti) 

87 23 26 

Varasem toetuse mittesaamine (2,5-5 punkti) 86 35 41 

Varasem toetuse mittesaamine (6,6-10 punkti) 294 246 84 

Noor ettevõtja (0 punkti) 341 185 54 

Noor ettevõtja (5-10 punkti) 126 119 94 

Mahetöötleja, põllumajandussaaduste töötleja või 

aiandus (0 punkti) 

408 249 61 

Mahetöötleja, põllumajandussaaduste töötleja või 

aiandus (10 punkti) 

51 47 92 

Mahetöötleja, põllumajandussaaduste  töötleja või 

aiandus (15 punkti) 

8 8 100 

Ühistegevus (0 punkti) 437 276 63 

Ühistegevus (12) 30 28 93 

Põllumajandusliku müügi osatähtsus (0 punkti) 97 18 19 

Põllumajandusliku müügi osatähtsus (2,5 -5) 54 28 52 

Põllumajandusliku müügi osatähtsus (6,6 -10) 316 258 82 

 

Kõige suurema mõjuga on hindamispunktidest mahetöötlemise eest saadavad maksimaalsed 15 

punkti, sest kõik maksimaalsed töötlemise eest punkte saanud kuulusid ka rahastatavate taotluste 

hulka. Olulist mõju avaldab noore ettevõtja 10 punkti, mahetöötleja 10 punkti ja ühistegevuse 12 

punkti. Ettevõtjad, kelle müügitulu eest saadavad punktid jäid alla 15, ei olnud III taotlusvoorus 

esiplaanil ehk ei kuulunud toetuse saajate hulka. 

 

Püsihindaja on seisukohal, et müügitulu tähtsust hindamise koondtulemusele tuleks 

vähendada. Soovitame müügitulu hindamiskriteeriumi kaalu vähendada ja noore ettevõtja 

hindepunkte suurendada. Samuti soovitame anda hindepunkte esmakordsetele 1.4.1 

taotlejatele. 
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7. INVESTEERINGUTE  TEOSTAMINE 
 

Väljamakseid on teostatud seisuga 30.04.2010 nii I kui ka II taotlusvooru toetuse saajatele. III 

taotlusvooru toetuse saajatele pole nimetatud seisuga teostatud ühtegi väljamakset. Kokku on 

väljamakstud toetuse summa 712,3 mln krooni. Väljamakstud summa moodustab kolme 

taotlusvooru määratud summadest 70,5% ja I ning II taotlusvooru määratud summast kokku 

80%. I taotlusvooru toetuse saajatele on väljamakseid tehtud 517,8 mln krooni ulatuses, mis 

moodustab 93% määratud 554,6 mln kroonist. I taotlusvooru toetust saanud ettevõtjad peavad 

investeeringud täies mahus teostama hiljemalt juuli-august 2010, kui nad pole taotlenud PRIA-lt 

pikendamise otsust. II taotlusvooru toetuse saajatele on väljamakseid tehtud 194,5 mln krooni 

ulatuses, mis moodustab 58% määratud 335,5 mln kroonist. 

 

Meede 1.4.1 on rahaliselt üks kõrgeima toetuste elluviimise osatähtsusega meetmetest 

MAK programmis. Näiteks meetmel 1.4.2 oli elluviimise osatähtsus 44%, meetmel 3.1  

40%, meetmel 1.6 46% , meetmel 1.4.3 56% ja meetmel 1.5.2 23%. Seega tõenäosus 

meetme 1.4.1 eelarvevahendite ärakasutamiseks on väga hea. Kuna sellele lisandub väga 

suur huvi meetme vastu, siis tuleks kaaluda võimalust meetme eelarve suurendamiseks. 

 

Tabel 14. Väljamaksete teostamine toetust saanud ettevõtjate ning taotlusvoorude lõikes 

Voor Heakskiidetud taotluste 

arv kokku 

Heakskiidetud taotlused 

millele on tehtud väljamakse 

Osatähtsus, % 

I taotlusvoor 849 823 97 

II taotlusvoor 533 425 78 

III taotlusvoor 304 0 0 

Kokku 1686 1248 74 

 

Kõige kõrgem osatähtsus investeeringut teostanud või alustanud ettevõtjate osas on I 

taotlusvooru puhul. Tegemist on seoselise olukorraga, kuna käesoleva aasta jooksul peaks olema 

enamusele toetuse saajatest väljamaksed teostatud. Peatükis 4 Ettevõtjate varasem toetuse 

saamise kogemus on analüüsitud muuhulgas toetuse saajate investeeringute toestamise 

osatähtsust nende ettevõtjate poolt, kes omavad SAPARD või RAK programmi investeerimise 

kogemust. SAPARD-i ja RAK-i kogemusega ettevõtjate taotluste investeeringute elluviimise 

osatähtsus on 78-81%. 

 

Püsihindaja on seisukohal, et eelnev investeeringutoetuse positiivne kogemus annab 

ettevõtjale kindluse ka tulevikus investeerida toetuse abil. 

 

Järgnevalt vaatleme väljamakstud taotluste ja toetuse summa vahelisi seoseid ettevõtjate 

majandusnäitajatega. Selleks koostasime eelnevalt ülevaate taotluste arvu osas, millele on tehtud 

täies ulatuses või osaliselt väljamakseid.  

 

Positiivse otsuse saanud taotlustest on väljamakseid tehtud 1248-le, neist lõpetatud projekte on 

967. Tabelis 15 esitatud tulemused näitavad, et mida suuremasse toetusgruppi ettevõtte 

elluviidav projekt kuulub seda väiksem on projekti lõpetamise osatähtsus. 
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Tabel 15. Väljamaksed toetusgruppide lõikes 

Toetuse summa, mln krooni Väljamakstud 

taotluste arv 

Projekti lõpetanute 

arv 

Osatähtsus, 

% 

Kuni 0,1 126 106 84 

0,1 kuni 0,4 415 340 82 

0,4 kuni 0,9  380 294 77 

0,9 kuni 1,2 99 69 70 

1,2 kuni 1,6 ja partneriga taotlused  228 158 69 

Kokku 1248 967 77 

 

Majandusnäitajate võrdlemiseks koondasime üheks grupiks vahemikku 0,9 kuni 5,0 mln jäävad 

toetusgrupid. Majandusnäitajate arvutamisel on aluseks võetus 2008. aasta majandusaasta 

andmed. 

 

Tabel 16. Väljamakseid saanud ettevõtjate majandusnäitajad toetusgruppide lõikes 

Toetuse summa,   mln 
krooni 

Väljamakseid 
saanud 
ettevõtjate arv 

Keskmine 
müügitulu, 
mln kr 

Keskmine 
puhas-
kasum 

Keskmine 
võlakordaja 
(kohustused/varad) 

Keskmine müügitulu 
ühe tööjõukulu 
krooni kohta 

kuni 0,1 (grupp I) 126 0,47 0,12 0,42 16,5 

0,1 kuni 0,4 (grupp II) 415 0,95 0,38 0,32 23,6 

0,4 kuni 0,9 (grupp III) 380 1,3 0,41 0,4 26,6 

Üle 0,9 (grupp IV) 327 2,97 0,64 0,46 14,6 

 

Osade investeeringut teostanud või teostama asunud ja väljamakse saanud ettevõtjate andmed 

2008. aasta majandusnäitajate kohta puuduvad. Peamiseks põhjuseks on olukord, et füüsilisest 

isikust ettevõtjate tekkepõhised andmed ei ole kättesaadavad. Samas on toetusgrupi suurused ja 

ettevõtjate olemasolevate majandusnäitajate hulk piisav, et välja tuua statistiliselt 

usaldusväärseid tulemusi. 

Olemasolevatele andmetele tuginedes saame analüüsist järgmised ühendavad jooned: 

1) keskmine müügitulu ja puhaskasum on kõrgem investeeringute elluviivatel ettevõtjatel, 

kellele on määratud suurem toetus; 

2) keskmine müügitulu ja puhaskasum on kõrgem investeeringu teostajatel võrreldes sama 

toetusgrupi III taotlusvooru toetuse saajatega; 

3) keskmine võlakordaja ja müügitulu ühe tööjõukulu krooni kohta oli üldjuhul suurem 

investeeringu elluviijatel võrrelduna III taotlusvooru sama grupiga; 

4) keskmine müügitulu alla 0,5 mln ja üle 2,9 mln krooni annab madalamat tulemit 

tööjõukrooni kohta võrreldes keskmise müügituluga, mis jääb vahemikku 0,9-1,3 mln 

krooni. 

 

Ettevõtjate keskmiselt suuremad näitajad müügitulu osas on otseselt seotud planeeritavate 

investeeringute mahtudega ning neid viivad edukamalt ellu ettevõtjad, kellel on keskmiselt 

suurem müügitulu. Rentaablimad tööjõukulude seisukohalt on ettevõtjad, kelle keskmine 

müügitulu jääb 0,9-1,3 mln krooni vahemikku. 

 

 

 



22 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

Meetmest 1.4.1 on kolme taotlusvooruga kokku taotletud toetust 1933 taotlusele kogusummas 

1156,5 mln krooni. Toetus on määratud 1686 taotlusele kogusummas 1010,1 mln krooni. 

 

Käesoleva rakendusanalüüsi käigus hinnati meetme 1.4.1 sihttasemete täitumist väljund- ja 

tulemusnäitajate osas. Kolme taotlusvooruga on toetust saanud 1241 ettevõtjat, mis moodustab 

meetme sihttasemest (2100) 59%. Eeldatavate vabade eelarveliste vahenditega, milleks on 

1941,1 mln krooni, on ettevõtjate arvu sihttase täidetav, kui selle tagamiseks hakatakse eelistama 

meetmest 1.4.1 varem toetust mittesaanud ettevõtjaid. 

 

Investeeringute mahu sihttase, milleks on 3100 mln krooni, on kolme taotlusvooruga täidetud 

71% ulatuses (2198 mln krooni). Eeldatava eelarve juures ei tule investeeringute mahu 

sihttaseme täitmisega probleeme. Samas soovitame võimalusel meetme eelarvet suurendada, sest 

meede on esmakordne spetsiaalselt mikroettevõtjatele suunatud ning käesoleva eelarve juures ei 

suudeta tõenäoliselt esitatud taotluste mahtu rahuldada. Samuti on eelarve suurendamine seotud 

ettepanekuga, et mikroettevõtjatel võiks abikõlblik olla ka loomakasvatushoonetesse 

investeerimine meetme 1.4.1 abil. 

 

Meetme sihttaseme, milleks on uute toodete tootmine või uute tootmisviiside rakendamine, 

täitumine on seotud suure riskiga, kui investeeringu uudsust hinnatakse siseriiklikul tasemel ja 

mõningase riskiga, kui hindamine toimub ettevõtjate poolse arvamuse alusel. Indikaatori 

sihttaseme täitmiseks võiks lisada meetme hindamiskriteeriumi, mis tagaks uutele toodetele või 

uutele tootmisviisidele lisapunktid. Hindamisele soovitame kaasata valdkonnaga seotud 

teadusasutusi läbi ettevõtjapoolse initsiatiivi hinnangu hankimisega uue toote ja tehnoloogia 

kindlaks määramiseks. 

 

Meetme sihttaset mõjunäitajate osas ei hinnatud, kuna enamus teostatud investeeringutest on ellu 

viidud 2009. aastal, seega nende mõju on asjakohane hinnata 2010. aasta majandustulemuste 

põhjal. 

 

Analüüsi käigus tuvastati, et järjest kasvab kordustaotluste arv määratud taotluste hulgas. Seda 

kinnitab olukord, kus keskmine kordustaotluste osatähtsus on 26% ja maksimumtoetuse 

piirmäärale lähenevate taotluste osakaal on vaid 28%. Näiteks II taotlusvoorus sai rahastuse 51% 

taotlustest, mis oli esitatud ettevõtjate poolt, kes olid saanud toetust I taotlusvoorus. III 

taotlusvoorus on kordustaotluste osatähtsus juba 56%. 

 

Investeeringutest eelistatakse masinaid ja seadmeid ning traktorite soetamist. Tegemist on 

meetme spetsiifikaga, kus välistatakse ettevõttel taotlemise võimalus loomakasvatushoonele, kui 

ettevõtja vastab meetme 1.4.2 nõuetele. Soovitame nimetatud välistusest loobuda. See aitaks 

vähendada PRIA töökoormust ja ettevõtjate ressursikulusid, mis on seotud taotluste 

koostamisega ning väldiks segadusi, mis võivad tekkida valesse toetusmeetmesse taotluse 

esitamisega. Piirang jääks siiski mikroettevõtja kriteeriumi abil ning me ei näe ohtu meetme 

eesmärgist kõrvale kaldumiseks. 
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III taotlusvoorus on järsult langenud keskmine määratav toetus 0,6 mln kroonilt 0,4 mln 

kroonile. Selle põhjuseks on määruse muudatus, mille kohaselt toetatava investeeringu summa ei 

tohi ületada kolmekordset müügitulu väärtust (kui investeering on üle 0,5 mln krooni). Samuti 

mõjutas keskmist määratud toetuse summat III taotlusvooru suur ületaotlemine millega seoses 

jäid sagedamini ilma toetuseta suuremad ettevõtjad (müügitulu suuruse hindamiskriteeriumi 

tõttu) kes planeerivad suuremaid investeeringuid. Keskmist määratud toetuse summat mõjutab ka 

kordustaotluste osakaalu pidev kasv ja keskmiselt suur osakaal nende toetuse saajate osas, kes 

taotlevad 0,1 kuni 0,4 mln krooni toetust. 

 

III taotlusvooru toetuse saajate tegevusalade ja spetsiifiliste investeeringute vahelise seotuse 

uurimisel selgus, et loomakasvatusega tegeleva ettevõtjad eelistavad investeerida masinatesse ja 

seadmetesse, teiste tegevusalade esindajad investeerivad tunduvalt mitmekesisemalt. 

 

III taotlusvooru toetust saanud ettevõtjate tegevusalade ja erinevate finantsnäitajate analüüsil 

saime järgmised tulemused: 

1) populaarseimad tegevusalad on taimekasvatus (139 ettevõtjat), segatootmine (67 

ettevõtjat), loomakasvatus (32) ja piimakarjakasvatus (31); 

2) suuremat keskmist müügitulu saadakse piimakarjakasvatuses; 

3) enamikel juhtudel on äriühingute keskmine müügitulu kõrgem FIE-de müügitulust; 

4) tegevusaladel tegutsemise populaarsus ei sõltu müügitulu suurusest, kuna kõrge keskmise 

müügituluga piimakarjakasvatus on alles neljandal kohal tegevusalade populaarsuse 

järjekorras.  

 

Hinnates müügitulu ja tööjõukulu suhtarvu oli juba ette teada, et tänu FIE-de eripärale on 

tulemused kõige positiivsemad. FIE-d eripära on mitte kasutada võõrtööjõudu tehes enamuse ära 

pereliikmetega, sealjuures maksmata pereliikmetele töötasu. Sellest tulenevalt soovitame 

majandustulemuste õigema ja õiglasema kajastamise seisukohalt testettevõteteks valida 

äriühinguid. 

 

Hindamiskriteeriumite analüüs andis ülevaate, et koondhinnete kogusummale avaldavad olulist 

mõju müügitulu eest saadavad hindepunktid. Lisaks on oluline mõju ka noore ettevõtja, 

mahetöötlemise ja ühistegevuse hindamiskriteeriumitel. Selleks, et pääseks mõjule ka teised 

olulised teemad tuleks vähendada müügitulu tähtsust hindamistulemustes. Samas võiks 

suurendada noore ettevõtja hindepunktide määra, sest noorte kaasatus ettevõtlusesse 

põllumajanduses ei vasta endiselt MAK eesmärkidele. Lisaks võiks soodustada 1.4.1 

esmakordseid taotlejaid. 

 

Meetme 1.4.1 toetuse saajad on kogenud toetuse taotlejad varasematest fondidest. Investeeringu 

teostajatest 81% omab SAPARD ja 78% RAK programmist toetuse saamise kogemust.  

 

Väljamakseid on teostatud seisuga 30.04.2010 nii I kui ka II taotlusvooru toetuse saajatele. III 

taotlusvooru toetuse saajatele pole nimetatud seisuga teostatud ühtegi väljamakset. Kokku on 

väljamakstud toetuse summa 712,3 mln krooni. Väljamakstud summa moodustab kolme 



24 

 

 

taotlusvooru määratud summadest 70,5% ja I ning II taotlusvooru määratud summadest 80%. 

Tegemist on ühe kõige edukama teotusmeetmega investeeringute elluviimise seisukohalt. 

 

Investeeringute elluviimise analüüsist selgus, et kõige edukamad elluviijad on need, kes omavad 

SAPARD või RAK programmist positiivset toetuse saamise kogemust. Aktiivsemalt teostavad 

investeeringuid I taotlusvooru toetuse saajad, mis on põhjendatud läheneva investeeringute 

teostamise tähtajaga, ning ettevõtjad, kelle määratud toetus jääb alla 0,1 mln krooni. Viimaste 

puhul on investeeringute elluviimise osatähtsus kõige kõrgem. 

 

Investeeringuid teostanud või teostama asunud ettevõtjate majandusnäitajate analüüsil 

toetusgruppide lõikes selgus, et ettevõtjate keskmiselt suuremad näitajad müügitulu osas on 

otseselt seotud planeeritavate investeeringute mahtudega ning neid viivad edukalt ellu ettevõtjad, 

kellel on keskmiselt suurem müügitulu. 

 

Kokkuvõtteks saame väita, et meetme rakendamine vastab meetme eesmärkidele ja 

investeeringute elluviimise seisukohast vaadatuna on tegemist kõige edukama 

toetusmeetmega MAK meetmete 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 3.1, 1.6 ja 1.5.2 hulgas. 
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Lisa 1. Investeeringud ehk tegevused voorude lõikes. 
 

I taotlusvoor 

Tegevuse nimetus 
Taotluste 
arv 

Taotletud 
toetuse 
summa 

 Määratud 
taotluste 
arv 

Toetatava 
investeerin
gu summa 

Määratud 
toetuse 
summa 

Elektrisüsteemi ehitamine 1 33 117 1 66 234 33 117 

Elektrisüsteemi juurde kuuluva 
seadme ostmine ja paigaldamine 3 72 391 1 27 118 13 559 

Elektrisüsteemi rekonstrueerimine 1 23 357 1 46 714 23 357 

Elektrivõrguga liitumine 4 77 910 2 79 333 43 520 

Hoone või rajatise ehitamine 25 10 301 907 23 22 311 345 9 365 557 

Hoone või rajatise rekonstrueerimine 7 3 731 599 4 6 979 909 3 110 844 

Istandiku piirdeaia või konstruktsiooni 
ostmine või paigaldamine 5 386 795 5 813 856 386 795 

Kavandatava investeeringuobjektiga 
seotud projekteerimistöö maksumus 11 71 248 9 120 237 51 918 

Kavandatava investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö 
maksumus 2 3 650 2 9 000 3 650 

Loomakasvatuspuuri ostmine ja 
paigaldamine 4 181 306 3 283 554 147 620 

Marjakultuuri (maasikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 6 222 806 5 511 296 203 029 

Marjakultuuri (mustikas, jõhvikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 1 67 760 1 217 800 67 760 

Marjapõõsa ja marjakultuuri (must ja 
punane sõstar, vaarikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 2 16 527 2 68 226 16 527 

Masina või seadme ostmine ja 
paigaldamine 758 370 059 085 727 762 885 780 357 305 817 

Mesilastaru ja mesindusinventari 
ostmine ja paigaldamine 14 576 552 14 1 260 623 576 552 

Põllumajanduslikule tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee ehitamine 1 99 925 1 199 850 99 925 

Põllumajanduslikule tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee 
rekonstrueerimine 1 25 000       

Reoveepuhastussüsteemi ehitamine 1 7 000 1 14 000 7 000 

Traktori ostmine 505 189 644 485 486 428 524 442 181 963 019 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 1 72 000 1 180 000 72 000 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ostmine ja 
paigaldamine 1 38 313 1 95 785 38 313 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine 1 6 777 1 13 554 6 777 

Viljapuude (õunapuu, pirn, kirss, 
ploom) sertifitseeritud või kontrollitud 
istiku ostmine 1 14 000 1 35 000 14 000 

Viljapuu (madalakasvuline õunapuu) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 2 1 058 684 2 2 146 710 1 058 684 

Sum: 1358 576 792 194 1294 1 226 890 366 554 609 339 
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II taotlusvoor           

Tegevuse nimetus 
Taotluste 
arv 

Taotletud 
toetuse 
summa 

 Määratud 
taotluste 
arv 

Toetatava 
investeerin
gu summa 

Määratud 
toetuse 
summa 

Elektrisüsteemi ehitamine 1 63 981 1 106 635 63 981 

Elektrisüsteemi juurde kuuluva 
seadme ostmine ja paigaldamine 4 61 501 3 111 302 48 701 

Elektrisüsteemi rekonstrueerimine 1 19 080       

Elektrivõrguga liitumine 2 191 720 2 383 440 191 720 

Hoone või rajatise ehitamine 28 20 088 490 22 38 492 324 18 066 279 

Hoone või rajatise rekonstrueerimine 6 2 197 234 6 5 191 316 2 197 234 

Investeeringuobjekti tähistamiseks 
vajaliku sümboolika maksumus 2 2 896 2 9 826 2 896 

Istandiku piirdeaia või konstruktsiooni 
ostmine või paigaldamine 9 703 363 9 1 342 335 703 363 

Kavandatava investeeringuobjektiga 
seotud projekteerimistöö maksumus 6 35 850 5 71 500 33 750 

Kavandatava investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö 
maksumus 4 22 129 4 41 495 22 129 

Loomakasvatuspuuri ostmine ja 
paigaldamine 5 266 649 4 513 774 256 887 

Marjakultuuri (maasikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 7 385 394 6 680 293 285 885 

Marjakultuuri (mustikas, jõhvikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 2 147 672 2 337 680 147 672 

Marjapõõsa (astelpaju) sertifitseeritud 
või kontrollitud istiku ostmine 2 179 950 2 309 250 179 950 

Marjapõõsa ja marjakultuuri (must ja 
punane sõstar, vaarikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 2 338 520 2 696 300 338 520 

Masina või seadme ostmine ja 
paigaldamine 513 242 843 644 479 467 946 904 221 865 664 

Mesilastaru ja mesindusinventari 
ostmine ja paigaldamine 10 1 543 518 9 1 919 228 945 858 

Põllumajanduslikule tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee ehitamine 3 230 738 3 461 476 230 738 

Põllumajanduslikule tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee 
rekonstrueerimine 1 77 935 1 155 870 77 935 

Traktori ostmine 223 98 019 692 205 200 878 265 88 685 329 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 2 71 292 1 57 584 28 792 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ostmine ja 
paigaldamine 4 151 131 3 281 373 133 631 

Viljapuude (õunapuu, pirn, kirss, 
ploom) sertifitseeritud või kontrollitud 
istiku ostmine 6 1 065 611 5 1 794 864 1 038 611 

Sum: 843 368 707 990 776 721 783 033 335 545 525 
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III taotlusvoor           

Tegevuse nimetus 
Taotluste 
arv 

Taotletud 
toetuse 
summa 

 Määratud 
taotluste 
arv 

Toetatava 
investeerin
gu summa 

Määratud 
toetuse 
summa 

Elektrisüsteemi ehitamine 4 248 300 2 255 290 147 304 

Elektrisüsteemi juurde kuuluva 
seadme ostmine ja paigaldamine 2 301 762       

Elektrisüsteemi rekonstrueerimine 2 151 040 1 135 100 54 040 

Elektrivõrguga liitumine 2 44 750 2 89 500 44 750 

Hoone või rajatise ehitamine 30 9 039 306 21 10 328 947 5 258 092 

Hoone või rajatise rekonstrueerimine 10 1 870 441 4 1 290 782 769 292 

Investeeringuobjekti tähistamiseks 
vajaliku sümboolika maksumus 3 4 317 1 400 200 

Istandiku piirdeaia või konstruktsiooni 
ostmine või paigaldamine 13 648 313 7 1 009 240 503 595 

Kavandatava investeeringuobjektiga 
seotud projekteerimistöö maksumus 14 84 341 7 105 515 51 858 

Kavandatava investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö 
maksumus 1 1 666       

Loomakasvatuspuuri ostmine ja 
paigaldamine 10 345 400 7 401 110 203 844 

Marjakultuuri (maasikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 9 368 643 8 908 551 363 921 

Marjapõõsa (astelpaju) sertifitseeritud 
või kontrollitud istiku ostmine 1 933 000 1 1 555 000 933 000 

Marjapõõsa ja marjakultuuri (must ja 
punane sõstar, vaarikas) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 9 175 356 7 397 021 160 630 

Masina või seadme ostmine ja 
paigaldamine 91 27 962 596 69 30 240 135 15 270 886 

Masina või seadme ostmine ja 
paigaldamine, v.a traktori ostmine 320 111 944 451 199 126 569 195 61 719 188 

Mesilastaru ja mesindusinventari 
ostmine ja paigaldamine 16 561 765 14 1 033 132 493 612 

Omanikujärelevalve tegemine, mis ei 
ületa 3% investeeringuobjektide 
ehitamise ja rekonstrueerimise 
summast 1 5 160       

Põllumajanduslikule tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee ehitamine 3 212 448 2 179 103 103 691 

Põllumajanduslikule tootmishoonele 
juurdepääsuks eratee 
rekonstrueerimine 1 212 750       

Seenekasvatusseadmed (nt 
substraadisegisti, autoklaav, 
kliimaseade  ja küttseade, -süsteem, 
valgustus) 1 268 000 1 536 000 268 000 

Traktori ostmine 125 54 571 695 79 73 236 336 32 984 796 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine 3 519 726 1 519 200 259 600 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi ostmine ja 
paigaldamine 2 36 579 2 82 252 36 579 

Veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimine 1 8 480       
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Veevarustus- ja 
kanalisatsioonivõrguga liitumine 1 42 650 1 85 300 42 650 

Viljapuude (õunapuu, pirn, kirss, 
ploom) sertifitseeritud või kontrollitud 
istiku ostmine 6 91 323 4 139 425 60 473 

Viljapuu (madalakasvuline õunapuu) 
sertifitseeritud või kontrollitud istiku 
ostmine 3 400 063 1 540 000 270 000 

Sum: 684 211 054 320 441 249 636 534 120 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


