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Meetme eesmärk

Töökohtade loomine maapiirkonnas läbi:

a) põllumajandustootjate tegevuse 
mitmekesistamise

b) mittepõllumajandusliku ettevõtluse 
edendamise maapiirkonnas



UUED TÖÖKOHAD

Meetme oodatav tulemus on



Senised tulemused

2 taotlusvooru on toimunud

Esitatud on 575 taotlust

335 taotlust on rahastatud

Toetust on määratud enam kui 27 milj. € ulatuses

Ettevõtjad on lubanud luua üle 800 uue töökoha



Eelarve kasutamine (milj. €)
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2018 aasta taotlusvoor

Vooru toimumisajaks on planeeritud aprilli lõpp

Vooru eelarve on 17 000 000 €, millest 

- 7 000 000 € põllumajandustootjatele

- 10 000 000 € mittepõllumajanduslikele ettevõtjatele



Muudatused 2018 taotlusvoorus (1)

1. Kaasnevate tegevuste määratlemine lihtsustus -
veevarustuse, kanalisatsiooni ja elektritööd 
loetakse põhitegevuse osaks sõltumata sellest,  
kas neid tehakse hoones või väljaspool hoonet

2. Ehitustegevuse korral peab toetuse saaja omama 
taotlemisel põhiprojekti ja viimase maksetaotluse 
esitamise ajal kasutusluba

3. Taotleda saavad lisaks mikroettevõtjatele ka 
põllumajandusettevõtjast avaliku sektori asutused



Muudatused 2018 taotlusvoorus (2)

1. Haldusreform ei muutnud eelistust saavaid piirkondi

2. Taastuvenergia investeeringute eelistus vähenes

3. Eelistuse saavad noored ettevõtjad

4. Eelistuse saavad investeeringud, mis on seotud puuetega 
inimeste hoolekandeasutuste tegevusega

5. Kui investeeringu ja müügitulu suhe on enam kui 3,5 korda 
erinev, siis saab taotleja miinuspunkte

6. Lisandub eelistus ettevõtjatele, kes tegelevad kultuuripärandi 
säilitamise ja näitamisega

7. Põllumajandustootjate korral lisandub eelistus ohustatud tõugu 
loomade kasvatajatele



Muudatused 2018 taotlusvoorus (3)

1. Taotleda saavad lisaks mikroettevõtjatele ka 
põllumajandusettevõtjast avaliku sektori asutused

2. Hindamiskriteeriumid annavad lisapunkte

• ohustatud tõugu loomade kasvatamise korral

• kultuuripärandi säilitamisel ja eksponeerimisel



TOETUSE TAOTLEJA



Ettevõtte suurus

Mikroettevõtja:

- Töötajate arv kuni 10

- Müügitulu aastas kuni 2 000 000 €

- Bilansimaht kuni 2 000 000 €



Ettevõtte vanus

Ettevõtja peab olema enne taotluse esitamist 
tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat 

Taotlemise aastale eelnenud majandusaasta peab 
olema vähemalt 12 kuu pikkune



Nõuded müügitulu osas

Mittepõllumajandusliku mikroettevõtja müügitulu 

peab olema mõlemal taotluse esitamisele vahetult 

eelnenud kahel majandusaastal olnud üle 4000 €



Nõuded müügitulu osas

Põllumajandustootjast mikroettevõtja: 

- põllumajandustoodete müügitulu peab olema 
mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud 
kahel majandusaastal olnud üle 4000 €

- põllumajanduslik müügitulu osakaal kogu 
müügitulust peab olema olnud üle 50%



Nõuded jätkusuutlikkusele

Ettevõttel pole ajatamata võlgu riigile ees

Ettevõttel pole pankrotiohtu

Võlakordaja < 0,70

Maksevõime näitaja > 1,00



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



Kuni 4000 elanikuga väikelinnad 
(määruse mõistes)

Mõisaküla, Kallaste, Suure-Jaani, Püssi,

Abja-Paluoja, Võhma, Lihula, Mustvee, 

Antsla, Karksi-Nuia, Kilingi-Nõmme, 

Otepää, Tamsalu, Räpina, Narva-Jõesu, 

Tõrva, Loksa, Kehra, Kärdla, Kunda, Paldiski.



Milleks toetust saab kasutada

• Ehitise ehitamine

• Hoone parendamine

• Masinate või seadmete ostmine

• Rändkaupluse või selle sisseseade ostmine



Toetatava ehitisega seoses:

• projekteerimistöö ja ehitusgeoloogiline uuring

• energiaaudit ja omanikujärelevalve

• veevarustus ja kanalisatsioon

• elektrisüsteem ja elektrivõrguga liitumine

• valveseadmed ning kvaliteedi kontrolli seadmed

• infotehnoloogilised lahendused

• lairibavõrgule juurdepääsu ühendused

Toetatavad kõrvaltegevused



• põllumajandus, kalandus ja metsandus

• toiduainete tootmine (EU asutamislepingu lisa 1)

• 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



• Käibemaks

• Liising, kui omandiõigus ei lähe nõutud ajaks üle

• Sõidu- või veovahendi (v.a. rändkauplus) ost 

• Kasutatud seadmete ost

• Maa ja ehitise ost ning rentimine

• Majutuse puhul uue voodikoha loomine

• Selline kulu, mis ei ole vajalik majandustegevuse 
mitmekesistamiseks asjaomasel tegevusalal, 
sealhulgas kontorihoone ehitamise kulud

Millised kulud pole abikõlblikud?



TOETUSE MÄÄR JA SUURUS



Mikroettevõtted

Maksimaalne toetus on 150 000 €

Toetuse osakaal abikõlblikest kuludest:

• põllumajandustootjal kuni 50%

• mittepõllumajanduslikul ettevõtjal kuni 40%

NB! Tegemist on vähese tähtsusega riigiabiga

NB! Seotud ettevõtted loetakse üheks ettevõtteks



Põllumajandusettevõtjast 
avaliku sektori asutus

Maksimaalne toetus on 3 000 000 €

Toetuse osakaal abikõlblikest kuludest 100%

NB! Tegemist on kultuuri edendamiseks ja 
kultuuripärandi säilitamiseks antava riigiabiga



TOETUSE TAOTLEMISEKS 

VAJALIKUD DOKUMENDID



Taotlemiseks vajalikud dokumendid

• Kui taotletakse toetust ehitustegevuseks, siis 

peab taotleja omama toetuse taotlemisel 

ehitusluba või ehitusteatist ja põhiprojekti

• Kui maksumus on väiksem kui 5000 eurot, siis 

vähemalt 1 hinnapakkumine

• Kui maksumus on suurem kui 5000 eurot, siis 

vähemalt 3 võrreldavat pakkumust



Toetuse taotlemine

• Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus 
PRIA e-teenuse keskkonnas

• Taotluste esitamise tähtaja teatab PRIA



TAOTLUSTE HINDAMINE



Mittepõllumajandusliku ettevõtte 
taotluse hindamisel osakaalud
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Põllumajandusliku ettevõtte 
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Taotluste hindamine

Moodustub kaks eraldi pingerida eraldi eelarvetega

- põllumajandustootjad, 7 milj. €

- mittepõllumajanduslikud ettevõtjad, 10 milj. €

Toetus määratakse miinimumlävendi ületanud 
taotlustele pingerea alusel vastava eelarve piires



TOETUSE SAAJA 
KOHUSTUSED



Ootused toetuse saajale

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

• Investeeringuobjekti 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 töökohti ning sõlmitakse töölepingud

• Loodud töökohad säilivad vähemalt kolm aastat 
alates viimasest toetuse väljamaksest



Edu töökohtade loomisel!


