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Millest täna räägime

• Tootjarühma tunnustamise taotlemine;

• Nõuded tunnustamist taotleva ja tunnustatud 

tootjarühma kohta;

• Nõuded tunnustamise aluseks olevatele 

dokumentidele;

• Tootjarühma loomise ja arendamise 

toetuse taotlemine;

• Olulisemad muudatused. 



Tootjarühm on…

• Määramata tähtajaks asutatud 

tulundusühistu või mittetulundusühing, 

kes turustab ühiselt 

põllumajandussektoris 

põllumajandustootjate ja 

metsandussektoris erametsaomanike 

toodangut;

• Tunnustamisel on täpsemad nõuded 

seatud põllumajandussektori ja 

metsandussektori tootjarühmadele eraldi.



Tootjarühma tunnustamine



Tunnustamist saab taotleda…

• Ettevõtlusvormiti:

➢ Tulundusühistu (TÜ)

➢ Mittetulundusühing (MTÜ)

• Tegevusvaldkonniti:

➢ Põllumajandussektori tootjarühm;

➢ Metsandussektori tootjarühm

• Toetuse saaja peab olema VKE.



Nõuded tunnustamist taotleva 
tootjarühma kohta

• Tootjarühm on asutatud tegutsema 

tähtajatult;

• Tootjarühm peab turustama ühiselt oma 

liikmete toodangut;

• Tootjarühm peab olema määranud 

üldkoosoleku või volinike koosoleku 

otsusega põhitoote või põhitooted, mille 

turustamisega ta peamiselt tegeleb.



Tunnustamist taotleva tootjarühma 
liikmetele esitatud nõuded

Tootjarühmal on vähemalt viis sõltumatut

liiget:

• kes on äriregistrisse kantud ettevõtjad;

• kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad 

seda läbi tootjarühma;

• kelle omatoodetud põllumajandustoodete ja nende 

töötlemisel saadud müügitulu moodustas eelneval 

majandusaastal vähemalt 50% selle ettevõtja kogu 

müügitulust ning ületas 4 000 eurot majandusaasta 

kohta

• või kes on tunnustatud tootjarühm.



Tunnustamist taotlevale 
tootjarühmale esitatud nõuded

• Tootjarühma liikmetest vähemalt 80% peavad olema 

tootjarühma põhitoodet tootvad ja turustavad ettevõtjad 

või neid koondavad tootjarühmad;

• Tootjarühma liikmete hulka ei või kuuluda isikud, kes 

on kuulunud viimase kolme aasta jooksul mõnda 

muusse kõnealuse tootjarühma põhitootega sarnase 

põhitootega tunnustatud tootjarühma. 

➢ Selliste liikmete arv, kes on kuulunud rohkem kui kolm aastat 

tagasi mõnda muusse eelnimetatud tootjarühma, ei või ületada 20 

protsenti.



Tunnustamist taotlevale 
tootjarühmale esitatud nõuded (1)

Tootjarühmal on:

• minimaalne oma liikmete põllumajandusliku toodangu

müügist saadud müügitulu vähemalt 35 000 eurot.

Kui tegeletakse peamiselt lehmapiima, teravilja ja õliseemnete müügi

ja nende toodete töötlemisest saadud toode müügitulu on olnud

vähemalt 350 000 eurot.

• äriplaan;

• tootjarühma liikmetele ühine põhitoote tootmise, 

töötlemise ja ühisturustamise eeskiri;

• Tootjarühm peab arvestust tootjarühma ja oma liikmete 

müügitulu ning liikmetelt tema enda või tema valitseva 

mõju all oleva äriühingu poolt ostetud toodangu ja selle 

turustamise üle. 



Tunnustamise taotluse esitamise 
kord
Dokumendid:

• Liikmete nimekiri;

• Äriplaan tunnustamise taotlemise aastaks ja sellele 

järgnevaks neljaks aastaks;

• Ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, 

millega äriplaan vastu võeti;

• Põhitoote tootmise, töötlemise ja ühisturustamise 

eeskiri;

• Ärakiri üldkoosoleku või volinike koosoleku otsusest, 

millega eeskiri vastu võeti;

• Müügitulu arvestus.



Põhitoote tootmise, töötlemise ja 
ühisturustamise eeskiri
• Põhitoode

Näiteks:
• teraviljad ja õlikultuurid;

• toidunisu;

• teravili, õlikultuurid. Teravilja toodeteks on nisu CN kood 1001, 

oder CN 1003, kaer CN 1004, rukis CN 1002, triticale CN 1008, 

põldhernes, põlduba CN 0713, tatar CN 1008, mais CN 1005. 

Õlikultuuride toodeteks raps  ja rüps CN kood 1205;

• erineva tõulisusega veised elusloomadeks ja loomalihaks;

• elusveised EL toimimislepingu LISA 1 alusel CN kood 0102. 

Lihatõugu nuum- ja tapaveised;

• toorpiim;

• köögivili, aiasaadused, elusloomad, teravili.



Põhitoote tootmise, töötlemise ja 
ühisturustamise eeskiri (1)

• Enesekontrolliplaan:

➢ Meetmete kirjeldus, millega tagatakse 

tootjarühma eeskirjakohane tootmine, 

töötlemine ja turustamine, sh turustamine 

tootjarühma kaudu nõutavas mahus.

• Tootmiseeskirja vastuvõtmise ja 

muutmise kord (UUS) 



Põhitoote tootmise, töötlemise ja 
ühisturustamise eeskiri (2)

+
• Minimaalselt neli korda aastas kontrollitakse ühistu 

liikmete tunnustatud toote müüki läbi ühistu;

• Kontrollkülastused liikme tootmisesse;

• Infopäevad tootjarühma liikmetele.

−
Liikmed kohustuvad järgima tootmisel, toodangu kvaliteedi

tagamisel ja tõstmisel, ning edasisel turustamisel ühistu

kaudu, kehtivaid õigusakte, käeolevat tootmiseeskirja ja

tootjarühma põhikirja ning üldkoosolekuga vastuvõetud

otsuseid.



Äriplaan

1. Äriplaani kokkuvõte – 1-1,5 lk-d

Lühidalt äriplaani sisu ning kõik oluline, mis on 

vajalik äriplaani realistlikkuse, kasumlikkuse ja 

jätkusuutlikkuse hindamiseks.

Äriidee kirjeldus:

• mida on seni tehtud;

• tooted, teenused;

• kliendid;

• konkurentsieelis;

• turg;

• rahastamisallikad.



Äriplaan (1)
2. Tootjarühma kirjeldus ja tootjarühma 

paiknemine sektori väärtusahelas. Äriidee, 

missioon, visioon ja eesmärgid.

• Liikmete arv ning liikmete kirjeldus;

• Tootjarühma valitseva mõju all olevad ettevõtted ning 

nende tegevusvaldkond;

• Töötajate arv ja töökohad;

• Olemasolev põhivara ja tootmisbaas;

• Hinnang tootjarühma senisele majandustegevusele;

• Juhtorganite liikmete töökogemused ja tugevused seotud 

valdkonnas;

• Missioon, visioon, lühiajalised (kuni 1 aasta) ja 

pikaajalised (üle 1 aasta) eesmärgid.



Äriplaan (2)

3. Ettevõtluskeskkonna kirjeldus

• Tootjarühma tegevust mõjutavad õigusaktid
Nt: Kuidas loomatervishoiualased tõrjemeetmed seoses sigade 

Aafrika katkuga seab piirangud liha müügile ning kuidas see mõjutab 

tootjarühma tegevust. 

• Tootmisharu arengusuunad
Nt: Kuidas ühistuline tööstus mõjutab toorpiima hindu. 

• Muud ettevõtlust mõjutavad tegurid
Nt: Tootmismahu suurendamine uute liikmete arvelt;

Maa kättesaadavus;

Tööjõu kättesaadavus, kvalifikatsioon, tööjõukulud jne. 



Äriplaan (3)

4. Tooted ja teenused

• Toote ja teenuse kirjeldus;

• Investeeringu tulemusena kasutusele võetud 

tehnoloogia või tootmisprotsessi uuenduslikkus 

tootjarühma liikmete jaoks;
Nt: Liikmete põldudele paigaldatud automaatilmajaamad laevad andmed 

ühisesse andmebaasi, mis seob andmed haigus- ja kahjuritõrje mudelitega. 

Teadlased, kellele on loodud andmebaasile juurdepääs, annavad mudelite 

põhjal tootjatele taimekaitsealaseid soovitusi. 

• Teadus- ja arendustegevus
Nt: uuringud: Biogaasijaama sisendtooraine biogaasitootlikkuse uuring (OÜ 

Kehtna Mõis);

Koostöö tootearenduses:  Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus 

(E-Piim), Tervisetehnoloogiate arenduskeskus (Eesti Tõuloomakasvatajate 

Ühistu), Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus  Salutaguse 

Pärmitehas) jne



Äriplaan (4)

5. Klient, turg, konkurents

Kliendid

➢ Olemasolevad kliendid ja potentsiaalsed kliendid;

➢ Siseturul ja välisturul

Konkurendid

➢ Konkurentide tugevused (väljakujunenud turuosa, kogemuskõver, 

kvaliteetne tööjõud, tippjuhtkond, ressurss jne);

➢ Konkurentide nõrkused;

➢ Tootjarühma eelised võrreldes konkurentidega (madal tootmise 

kulutase, vajalike tootmisvõimsuste olemasolu, kaasaegne 

tehnoloogia, innovaatilisus, isiklikud kontaktid, toodete kõrge 

kvaliteet, spetsialistide keeleoskus jne)



Äriplaan (5)

Koostöö

➢ Tootmissisendite ühishanked;

➢ Logistika;

➢ Ühine turustamine jne

Ekspordi sihtturgude analüüs: 

➢ Millistele turgudele plaanitakse eksportida;

➢ Analüüsid, turu-uuringud (dokumentatsioon, 

litsentsid, jaotuskanalid jne);

➢ Tegevjuhtkonna keeleoskus, kogemused, 

tugevused.



Äriplaan (5)
6. Tegevusplaan: tegevuste ja investeeringute 

tegemise ajaplaan.



Äriplaan (6)

7. Riskianalüüs- tõenäolised tegurid, mis võivad 

tootjarühma tegevust ohustada. Meetmed, mida 

rakendatakse riskide ennetamiseks.

Tootmisega seotud riskid:

Nt: Risk: haigused ja kahjurid

Meetmed: liikmed kinnitavad tootmiseeskirja, mis 

sätestab taimekaitsevahendite kasutamise korra. 

Tootjarühm kontrollib liikmete tootmiseeskirja nõuete 

täitmist. 

Põllumajanduspoliitikast tulenevad riskid:

Nt: Risk: keskkonnanõuete ülemäärane karmistamine

Meetmed: aktiivne osalemine esindusorganisatsioonide 

töös.



Äriplaan (7)

Hinna- ja tururiskid:

Nt: Risk: müügihindade volatiilsus

Meetmed: koondumine 

tootjaorganisatsioonidesse läbirääkimisjõu 

tugevdamiseks. 

Finantsriskid:

Nt: Risk: võimetus investeeringuid rahastada

Meetmed: rahastus toetusmeetmetest

Tegevuspiirkonnast tulenevad riskid:

Nt: Risk: kvaliteetse tööjõu nappus

Meetmed: koostöös ülikooliga praktikaprogrammi 

loomine eesmärgiga kasvatada kvaliteetset 

tööjõudu. 



Äriplaan (8)

8. Finantsplaan ja prognoosid –

tunnustamise aasta ja sellele järgneva nelja 

aasta kohta. 

• Rahaline vajadus ja finantseerimise 

allikad:

• Investeering/tegevus – maksumus – võõrkapital/omakapital/toetus

• Kassavood:

• Koguseline müügimahu prognoos;

• Sissetulek;

• Väljaminek;

• Jääk.

• Kasumiaruanne;



Nõuded tunnustatud tootjarühmale

• Tunnustatud tootjarühm peab vastama

tunnustamist taotleva tootjarühma ning

tema liikme kohta sätestatud nõuetele;

• Tunnustatud tootjarühm esitab 7 kuu

jooksul peale majandusaasta lõppu

PRIAle tootjarühma müügitulu arvestuse.



Nõuded tunnustatud tootjarühmale 
(1)

• Tootjarühm tagab, et:

• 75% põhitoote müügitulust on saadud 

läbi tootjarühma;

• viib ellu äriplaanis kavandatud 

tegevused.



Tootjarühma loomise ja 
arendamise toetus



Eelarve

Tegevusvaldkond Eelarve (EUR) Osakaal

teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede

turustamine 325 000 25%

loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) 

turustamine 225 000 18%

lehmapiima ja -piimatoodete turustamine 325 000 25%

muude põllumajandustoodete turustamine 100 000 8%

metsandus 300 000 24%

KOKKU 1 275 000 100%

• MAKi perioodil kokku 6 miljonit eurot;

• 2017. aasta taotlusvoorus 1 275 000 eurot;

• Toetuse vahendite jaotus tegevusvaldkondade vahel:



2017. aastal kohustustega kaetud

Tegevusvaldkond Eelarve (EUR)
teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede

turustamine 300 000

loomakasvatustoodete (v.a lehmapiim ja -piimatooted) 

turustamine 170 000

lehmapiima ja -piimatoodete turustamine 290 000

muude põllumajandustoodete turustamine 0

metsandus 190 000

KOKKU 650 000

VABA 625 000



Eelarve

• MAKi perioodil kokku 6 miljonit eurot;

• Määratud: 1 354 607 EUR;

• Kohustusega kaetud (eeldusel, et makstakse max

toetusesumma): 4 554 607 EUR;

• Alles: 1 445 393;

• Max toetuse summa ühe taotleja kohta: 467 500 

EUR;

• Toetus määratakse maksimaalselt 3 tootjarühmale.



2015. aastal tunnustuse saanud TR-d 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2015. aastal toetuse saanud TR-d

kokku

1. tootjarühm 100 000100 000 95 000 90 000 85 000

2 331 449

2. tootjarühm 100 000100 000 95 000 90 000 85 000

3. tootjarühm 81 449100 000 95 000 90 000 85 000

4. tootjarühm 100 000100 000 95 000 90 000 85 000

5. tootjarühm 100 000100 000 95 000 90 000 85 000

2015. aastal tunnustuse saanud TR-de

toetus aastas 481 449500 000 475 000 450 000 425 000 0 0

2016. aastal tunnustuse saanud TR-d 

2016. aastal toetuse saanud TR-d

kokku

1. tootjarühm 49 318 100 000 95 000 90 000 85 000

2 223 158

2. tootjarühm 46 784 100 000 95 000 90 000 85 000

3. tootjarühm 100 000 100 000 95 000 90 000 85 000

4. tootjarühm 87 816 100 000 95 000 90 000 85 000

5. tootjarühm 89 240 100 000 95 000 90 000 85 000

2016. aastal tunnustuse saanud TR-de 

toetus aastas 0373 158 500 000 475 000 450 000425 000 0

2017. aastal tunnustuse saanud TR-d

2017. aastal toetuse saanud TR-d

kokku

1. tootjarühm 100 000 97 500 95 000 90 000 85 000

1 402 500
2. tootjarühm 100 000 97 500 95 000 90 000 85 000

3. tootjarühm 100 000 97 500 95 000 90 000 85 000

2017. aastal tunnustuse saanud TR-de 

toetus aastas 0 0 300 000 292 500 285 000270 000255 000

KOKKU 481 449873 158

1 275 

000

1 217 

500

1 160 

000695 000255 000 5 957 107



Tootjarühma loomise ja arendamise 
toetust saab taotleda…

• Eelnevalt tunnustatud tootjarühm;

• Toetust ei saa taotleda varasemalt  

tootjarühma loomise ja arendamise toetust 

saanud tootjarühmad



Toetatavad tegevused

• Toetatakse tegevusi, mis on seotud 
tootjarühma või tootjaorganisatsiooni 
loomise ja arendamisega. 

➢ Toetatavad tegevused peavad olema 
kajastatud tootjarühma äriplaanis;

➢ Toetuse saaja on kohustatud saavutama 
äriplaanis kavandatud eesmärgid viie aasta 
jooksul arvates taotleja tunnustamisest.



Toetuse suurus

Toetuse maksimaalne määr (%)
Toetuse 

maksimaalne 
suurus kokku 

(eurodes)

müügitulule 

suurusega kuni 

1 000 000 eurot

müügitulu osale, 

mis ületab 

1 000 000 eurot

Esimesel aastal 
arvates taotleja 
tunnustamisest

10 5 100 000

Teisel aastal 
arvates taotleja 
tunnustamisest

8 4 97 500

Kolmandal aastal 
arvates taotleja 
tunnustamisest

6 3 95 000

Neljandal aastal 
arvates taotleja 
tunnustamisest

4 2 90 000

Viiendal aastal 
arvates taotleja 
tunnustamisest

2 1 85 000

Maksimaalselt viie aasta peale kokku on võimalik toetust saada 467 500 

eurot



Toetuse suuruse arvutamine



Toetuse suuruse arvutamise näited
Tegevusaas

ta

Müügitulu Osakaal 

(kuni 1 000 

000)

Osakaal 

(üle 1 000 

000)

Toetuse 

suurus

Esimene 100 000 10 5 10 000

Teine 120 000 8 4 9 600

Kolmas 140 000 6 3 8 400

Neljas 160 000 4 2 6 400

Viies 180 000 2 1 3 600
Tegevusaas

ta

Müügitulu Osakaal 

(kuni 1 000 

000)

Osakaal 

(üle 1 000 

000)

Toetuse 

suurus

Esimene 1 000 000 10 5 100 000

Teine 1 437 500 8 4 97 500

Kolmas 2 166 667 6 3 95 000

Neljas 3 500 000 4 2 90 000

Viies 7 500 000 2 1 85 000



Taotluste esitamine toetuse 
saamiseks

• Taotlusi võtab vastu ja menetleb PRIA

➢ Taotlusi saab esitada:

✓ paberkandjal

✓ emaili teel

• Järgmine taotlusvoor on kavandatud 
2017.a novembrisse



Hindamise üldpõhimõtted

• Eelistatakse tootjarühma, kelle müügitulu 

on suurem;

• Eelistatakse suuremat arvu 

põllumajandustootjaid/erametsaomanikk

e koondavat tootjarühma;

• Eelistatakse 

mahepõllumajandustoodetele 

spetsialiseerunud tootjarühma.



Muud hindamiskriteeriumid

• Eelistatakse tootjarühmasid, kes:

➢ Töötlevad oma tooteid;

➢ Ekspordivad oma tooteid;

➢ On suurendanud oma müügitulu;

➢ On suurendanud oma liikmete arvu;

➢ Tegelevad mahetootmisega. 



Peamised muudatused võrreldes 
eelmise aastaga

• Toetust saavad taotleda tootjarühmad, 

kelle esmase registreerimise kuupäev 

äriregistris ei ole varem kui 01.01.2014;

• Maksetaotlusega esitatakse aruanne 

äriplaani rakendamise kohta eelmisel 

majandusaastal (varem tunnustamise 

juures)



Peamised muudatused võrreldes 
eelmise aastaga (1)

• Toetuse maksimaalsed määrad:



Tänan tähelepanu eest!

Kaie Laaneväli

kaie.laanevali@agri.ee

6256 292


