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MAK rahastamisvahendi sihtfond

Vesiviljelusega tegelevate ettevõtete  laenu 

sihtfond

Nõuandeteenus



Tagatisportfell ja tagatud laenud (mln €)



Tagatised maakondade lõikes (mln €)



Tagatised tegevusalade lõikes



Tagatisportfelli suhe tagatud laenudesse (%)



Keskmine tagatistasu määr (%)



Rahastamisvahendi sihtfond

Sihtfondi eelarve 36 mln eurot

Vähene eelarve näitab

pakutav teenus ei tohi asendada pangateenust (ei moonuta 

turgu), kuid aitab neid, kellel on sobiva pangalaenu 

saamisega probleeme – turutõrge

hinnastamine ei tekita liigset nõudlust ning laenuteenus 

oleks kättesaadav vastavalt ettevõtja vajadusele (mitte 

siis, kui on taotlusvoor)

turutingimustest oluliselt soodsama laenu/tagatise 

sihtrühm on konkreetselt määratletud, nn 

toetuskomponendiga laen saab olema „defitsiit“. 



Rahastamisvahendi sihtfond

Kaks laenutoodet

mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen

pikaajaline investeerimislaen



Rahastamisvahendi sihtfond

Kolm meedet/ tegevusala

meede 4.1- investeeringud põllumajandusettevõtte 

tulemuslikkuse parandamiseks

meede 4.2- investeeringud põllumajandustoodete 

töötlemiseks ja turustamiseks 

meede 6.4- investeeringud majandustegevuse 

mitmekesistamiseks maapiirkonnas  

mittepõllumajandusliku  tegevuse suunas



Mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen

14,2 mln €

Sihtrühm- mikro- ja väikeettevõtjad

Sihtotstarve – uued investeeringud

Põllumajandustootja ettevõtte laienemise korral võib 

kuni 30% laenust minna käibevahendite soetamiseks

Laenu maht ja pikkus- 5 000 – 100 000 eurot

Kuni 8a  sh  kuni 3a maksepuhkust

Tagatised - vähemalt 50% laenusummast.



Mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen

14,2 mln €

Intress

2%+  

Noortalunikud

Tootjarühmad

4%+

Alustavad ettevõtjad (< 24 kuud)

Mikroettevõtjad

Erivajadustega ettevõtjad

Naisettevõtjad

6%+

Muud ettevõtjad



Pikaajaline investeerimislaen

16,1 mln €

Sihtrühm -VKE-d

Sihtotstarve – uued investeeringud

Põllumajandustootja ettevõtte laienemise korral võib kuni 30%

laenust minna käibevahendite soetamiseks

Laenu maht ja pikkus

Kaaslaenamine koos pankadega 50/50 jaotuse alusel

250 000 – 1 000 000 EUR

250 000 – 3 000 000 EUR - Tootjarühmad

Kuni 20 a sh kuni 5a maksepuhkust

Tagatised- vähemalt 80%, sh tootjarühmad vähemalt 30%



Pikaajaline investeerimislaen

16,1 mln €

Intress
1%+

Noortalunikud

Tootjarühmad

2%+

Alustavad ettevõtjad (< 24 kuud)

Mikroettevõtjad

Erivajadustega ettevõtjad

Naisettevõtjad

Turupõhine (võrdsete tagatiste puhul sarnane pangalaenuga)

Muud ettevõtjad (VKE)



Kes on VKE-d?

Töötajate arv ja rahalised ülemmäärad, mis määravad

kindlaks ettevõtete liigi:

Keskmise suurusega ettevõte – vähem kui 250

töötajat ja aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või

aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Väikese suurusega ettevõte – vähem kui 50 töötajat

ja aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10

miljonit eurot.

Mikroettevõte – vähem kui 10 töötajat ja aastakäive

ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.



Kes on VKE-d?

Töötajate hulka ei loeta praktikante ega üliõpilasi,

kes on praktika- või kutseõppelepingu alusel

kutseoskusi omandamas. Arvesse ei võeta rasedus- ja

sünnituspuhkust ega lapsehoolduspuhkust.

Kohustuslik on pidada kinni töötajate arvu

künnisest.

Rahalise ülemmäära osas võib VKE valida, kas võtta

aluseks käive või bilansi piirmäär. Mõlemat nõudmist

ei pea täitma. Ühe piirmääradest võib ületada, ilma et

kaotaks oma staatuse.



Rahastamisvahendi sihtfond

Rahastada ei saa:

*ettevõtete osakute ostu

*käibelaenu, va erisused

*laenude refinantseerimist

*toetuse sildfinantseerimist

*juba olemasolevaid objekte ja/või tehtud tegevusi

Sihtfondi tagasilaekunud põhisummad, intressid ja ka

võimalikud kahjumid jäävad samasse sihtfondi

Riigil õigus kasutada tagasilaekunud rahalisi vahendeid VKE-

de toetamiseks muul moel;

Eesmärgiks sihtfondi jätkusuutlikkus



Laenud MAK rahastamisvahendi sihtfondist (mln€)



KONTAKT

Aadress Oru 21, Viljandi 71003

Telefon +372 648 4064

www.mes.ee mes@mes.ee 



TÄNAN KUULAMAST!


