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Alused 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 

1305/2013 „Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu 

toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks 

nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005“ artikkel 17 lõike 1 

punkt b 

• Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 „ ELi aluslepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat 

liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks“ artiklid 

13 ja 14 

 



Taotlejad: mikro- ja väikeettevõtjad 

• Mikro- ja väikeettevõtja, kelle taotluse esitamise vahetult eelnenud 
majandusaasta põhitegevusala oli EMTAK C10 või 11 (toiduainete 
ja jookide tootmine) (juba tegutsev töötleja) 

• Mikroettevõtja, kes on taotluse esitamisele vähemalt: 

 2 aastat tegelenud EL-i toimimise lepingu I lisas nimetatud 
 toodete tootmisega (v.a kalandus- ja vesiviljelustooted) ning 

 kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende  töötlemisel 
saadud toodete müügitulu koos või eraldi ületas  mõlemal 
majandusaastal 14 000 ning  

 moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi kogu 
 müügitulust (tootja, kes hakkab töötlema) 

 



Ettevõtja suurus: mikro- ja väikeettevõtjad 

• Mikro- ja väikeettevõtjad* 

 

 

 

 

*vastavalt komisjoni soovitustele 2003/361/EÜ 

(http://ec.europa.eu/enterprise) 

 

 

Ettevõtja kategooria  Töötajad  Käive  või Bilansimaht  

Väikeettevõtjad < 50 ≤ 10 miljonit eurot ≤ 10 miljonit eurot 

Mikroettevõtjad < 10 ≤ 2 miljonit eurot ≤ 2 miljonit eurot 

 



Nõuded toetuse taotlejale (I) 

• Taotleja ei tohi olla raskustes olev ettevõtja komisjoni 

määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses  

• Finantsnäitajate koondhinnang vastavalt lisas 1 

esitatud majandusliku jätkusuutlikkuse hindamise 

mudelile on vähemalt 0,6155 

• Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla 

tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise 

korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on 

möödunud, tasutud ettenähtud summas 

http://www.pria.ee/docs/resources/9820.xls?


Nõuded toetuse taotlejale (II) 
• Taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud karistusandmeid 

toidu- ja söödaohutuse, looma- ja taimetervise, loomade heaolu, 

tarbijakaitse ning keskkonnanõuete rikkumise eest 

• Taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 

nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või 

välja kuulutatud pankrotti 

• Kui taotlejal on toiduseaduse või söödaseaduse alusel nõutud 

tegevusluba, peab tal olema Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) 

õiend kavandatava investeeringuobjekti investeeringujärgse 

nõuetekohasuse kohta 



Toetatavad tegevused (I) 

• EL-i toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodete 

töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme 

ostmine või ehitise ehitamine 

• Lubatud on kasutatud seadme ostmine, juhul kui seade ei ole taotluse 

esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole 

kasutatud EL, siseriiklikku või välisabi toetust ja selle hind on väiksem 

kui uue samaväärse seadme hind 

• Toetust antakse sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab komisjoni 

määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 49 ja artiklis 14 sätestatud 

nõuetele (alginvesteering) 



Toetatavad tegevused (II) 

Alkoholi töötlemisel toetatakse:  

• puuvilja- ja marjaveini 

• õlle 

• põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi tootmist 

 

Täpsemad nõuded toodud määruses 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016010?leiaKehtiv


Toetatavad tegevused (III) 

Ehitistesse tehtavad investeeringud. Ehitusseadustiku 

mõistes: 

• ehitise püstitamine 

• ehitise laiendamine 

• ehitise rekonstrueerimine 

• ehitise rajamine 

• ehitise paigaldamine 

• lisaks on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava 

omanikujärelevalve kulud  



Nõuded toetatavate tegevuste kohta (I) 

• Kui investeeringuobjektiks on ehitis, siis on ehitise kohta 

olemas ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav 

ehitusseadustiku kohaselt 

• Ehitis ja selle alune maa on taotleja omandis või on 

taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt 

kolmeks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest 



Nõuded toetatavate tegevuste kohta (II) 

• Kui investeeringuobjektiks on seade, mis paigaldatakse 

ehitisse või mida kasutatakse ehitises, on ehitis taotleja 

omandis või on taotleja kasuks seatud kasutusvaldus 

või sõlmitud kirjalik üüri- või rendileping vähemalt 

kolmeks aastaks arvates PRIA viimasest väljamaksest 



Nõuded investeeringuobjekti 
hinnapakkumuse kohta 

• Taotleja peab olema investeeringuobjekti kohta saanud 

vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust (va juhul, kui 

asjaomases valdkonnas on ainult üks teenusepakkuja) 

• Hinnapakkuja ja hinnapakkuja osanik, aktsionär või 

juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja 

äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või 

nõukokku 

• Ehitiste hinnapakkumuste vormid koostab ja avalikustab 

PRIA oma kodulehel 

 



Taotluse esitamine ja investeeringu 
tegemine (I) 
• Taotlus esitatakse elektrooniliselt Microsoft Excel-i tarkvaraga 

töödeldavas vormingus PRIA-le 

• Koos taotlusega esitatakse väljavõte põhiprojekti joonistest 

koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on 

nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimistel ja korras 

• Investeeringu tegemist ei või alustada ja sellega seotud 

siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem ning 

investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla 

väljastatud varem, kui taotluse esitamise päevale järgneval 

päeval 



Taotluse esitamine ja investeeringu 
tegemine (II) 

• Investeering tehakse kahe aasta jooksul arvates PRIA 

poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest 

• Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatakse 

kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta 

• Investeeringuobjekti tuleb säilitada ja sihtotstarbeliselt 

kasutada vähemalt kolm aastat PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmisest arvates 



Taotluse esitamine ja investeeringu 
tegemine (III) 

• Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib 

toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad 

dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta viie 

aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse 

tegemisest 

• Liisingut kasutades peab asja omandiõigus kolme aasta möödudes 

arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kuid mitte 

hiljem kui 31. detsembril 2023. a, üle läinud toetuse saajale 

 

 



Toetuse suurus ja määr 

• Mikro- ja väikeettevõtjad – kuni 500 000 eurot (perioodi kohta) 

• Toetust antakse abikõlbliku kulu maksumusest kuni 40% 

(mahepõllumajanduslike toodete töötlemise korral kuni 45%) 

• Taotleja ning taotlejaga ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või 

„Konkurentsiseaduse“ § 2 lõike 4 tähenduses valitseva mõju 

kaudu üksteisega seotud ettevõtjad loetakse üheks 

ettevõtjaks, kes saab taotleda toetust kokku ülalpool 

väljatoodud suuruse ulatuses 



Toetuse eelarve 

• Mikro- ja väikeettevõtjate investeeringutoetus: 

25,5 mln € 

• 2017.a taotlusvooru eelarveks on 3,65 mln € 

• 2017.a taotlusvoor toimub 26.06 – 30.06.2017 

 



Peamised muudatused 

• Nõuete ümberstruktureerimine 

• Toetuse sihtgrupi täpsustamine 

• Rail Baltic 

• Ehitustegevuse lisad  

• Hindamiskriteeriumite täiendamine 

• Ülejäänud muudatused on oma olemuselt täpsustavad ja 

selgitavad.  

• Täpsemalt:https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016010?

leiaKehtiv 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101062016010?leiaKehtiv


Mikro- ja väikeettevõtjate 2016.a taotlusvoor  

• Taotlusvoor toimus 27.06-01.07.2015, mille eelarveks oli 

7,25 mln € 

• Kokku esitati 63 taotlust summas 8 280 573 €  

• Kokku rahuldati 43 taotlust (3 AS, 2 FIE, 37 OÜ, 1 

Usaldusühing) 

• Kokku anti toetust 245 tegevuseks ( 16 tegevust 

investeeringud ehitistesse, 229 tegevust investeeringud 

seadmetesse) 

 

 



Aitäh! Küsimused? 
Märt Mölter 

mart.molter@agri.ee 
+372 6256288 

 
 

 


