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Ettekande sisu

• Tootjarühma tunnustamine;

• Tootjarühma loomise ja arendamise 

toetuse taotlemine;

• Tõenäolised muudatused 2017. aastal.



Eesmärk

• Põllumajandusega tegelevate ettevõtjate 

ja erametsaomanike konkurentsivõime 

tõstmine ja turujõu suurendamine läbi 

nende ühise majandustegevuse 

edendamise.

 jätkusuutlike tootjarühmade loomine ja arendamine;

 tootjarühmade müügitulu ja liikmete arvu kasv;

 ühisturustuse osatähtsuse kasv;



Eelarve

• MAKi perioodil kokku 6 miljonit eurot;

• 2016. aasta taotlusvoorus 900 000 eurot;

• Toetuse vahendite jaotus tegevusvaldkondade 

vahel:



Tootjarühma loomise ja 
arendamise toetust saab taotleda…

• Eelnevalt tunnustatud tootjarühm;

• Toetust ei saa taotleda varasemalt  

tootjarühma loomise ja arendamise toetust 

saanud tootjarühmad



Tootjarühmale esitatavad nõuded

• Tootjarühm on asutatud tegutsema 

tähtajatult;

• Tootjarühm peab turustama ühiselt oma 

liikmete toodangut;

• Tootjarühm peab olema määranud 

põhikirjas põhitoote või põhitooted, mille 

turustamisega ta peamiselt tegeleb;

• Tootjarühmal on äriplaan.



Tunnustamist saab taotleda…

• Ettevõtlusvormiti:

 Tulundusühistu (TÜ)

 Mittetulundusühing (MTÜ)

• Tegevusvaldkonniti:

 Põllumajandussektori tootjarühm;

 Metsandussektori tootjarühm

• Toetuse saaja peab olema VKE.



Tunnustust taotlevale tootjarühmale 
seatud nõuded (põllumajandussektor) 
(1)
• Tootjarühmal on vähemalt 5 sõltumatut liiget;

 Kes on äriregistrisse kantud ettevõtjad;

 Kes toodavad tootjarühma põhitoodet ja turustavad seda 

tootjarühma kaudu;

 Kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulu moodustas eelneval majandusaastal 

vähemalt 50% selle ettevõtja kogu müügitulust ning ületas 4000 

eurot majandusaasta kohta;

 Või kes on tunnustatud tootjarühm

• Tootjarühma liikmetest vähemalt 80% on 

tootjarühma põhitoodet tootvad ja turustavad 

äriregistrisse kantud ettevõtjad või neid 

koondavad tulundusühistud



Tunnustust taotlevale tootjarühmale 
seatud nõuded (põllumajandussektor) 
(2)
• 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 töötlemisel saadud 

toodete töötlemisega, siis saadud toodangu müügist saadud 

müügitulu peab olema vähemalt 350 000 eurot;

 Tooted müüdud turutingimustel;

 Liikmetele eeskiri põhitoote tootmiseks, töötlemiseks 

ja turustamiseks;

 Äriplaan



Tunnustust taotlevale tootjarühmale 
seatud nõuded (metsandussektor)

Tootjarühmal on:

 vähemalt viis sõltumatut liiget;

 kõik liikmed metsaseaduse tähenduses 

metsaühistud, kes turustavad puitu läbi 

tootjarühma;

 minimaalne liikmete puidu müümisest saadud 

müügitulu vähemalt 1 000 000 €;

 kohustuslik eeskiri metsaraiete tegemiseks ja 

uue metsa istutamiseks (vajadusel ka puidu 

töötlemiseks).



Nõuded tunnustatud tootjarühmale 
(põllumajandussektor)

• Tootjarühm tagab:

 Et vähemalt 75% liikmete poolt toodetud 
põhitoote müügitulust müüakse läbi 
tootjarühma;

 liikmetele võimaluse osaleda ühistegevuse 
teemalisel koolitusel (taotlemisele järgneval 
aastal);

 viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused.



Nõuded tunnustatud tootjarühmale 
(metsandussektor)

• Tootjarühm tagab:

 liikmetele võimaluse osaleda ühistegevuse 
teemalisel koolitusel (taotlemisele järgneval 
aastal)

 viib ellu äriplaanis kavandatud tegevused



Taotluste esitamine tunnustuse 
saamiseks

• Taotlusi võtab vastu ja menetleb PRIA

 Taotlusi saab esitada:

 paberkandjal

 emaili teel

• Tunnustamise taotluste järgmine 
taotlusvoor on kavandatud 2017.a 
juunisse



TOOTJARÜHMA LOOMISE JA 

ARENDAMISE TOETUS



Toetatavad tegevused

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

 Toetatavad tegevused peavad olema 
kajastatud tootjarühma või 
tootjaorganisatsiooni äriplaanis;

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



Toetuse suurus

Maksimaalselt viie aasta peale kokku on võimalik toetust saada 470 000 

eurot



Toetuse suuruse arvutamine



Toetuse suuruse arvutamise näited



Taotluste esitamine toetuse 
saamiseks

• Taotlusi võtab vastu ja menetleb PRIA

 Taotlusi saab esitada:

 paberkandjal

 emaili teel

• Järgmine taotlusvoor on kavandatud 
2016.a novembrisse



TOETUSE ANDMISEL TAOTLUSTE 

HINDAMINE



Hindamise üldpõhimõtted

• Eelistatakse tootjarühma, kelle müügitulu 

tema liikmete toodetud 

põllumajandustoodete ja selle töötlemisel 

saadud toote või puidu  ja selle 

turustamisel saadud toodete 

turustamisest on suurem;

• Eelistatakse suurema liikmete arvuga 

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. 



Pane tähele äriplaani koostamisel!

• Läbimõeldud ja selgelt tegevusi kirjeldav 

äriplaan;

• Konkreetne eesmärk viie aasta 

perspektiivis;

• Liikmete arvu kasv;



Tõenäolised muudatused 2017. 
aastal
• Toetust saavad taotleda tootjarühmad, kelle esmase 

registreerimise kuupäev äriregistris ei ole varem kui 

01.01.2014;

• Toetuse maksimaalsed määrad:

Toetuse maksimaalne määr (%) Toetuse 

maksimaalne 

suurus kokku, 

eurotMüügitulule 

suurusega kuni 

1000 000 eurot

Müügitulu osale, 

mis ületab 1000 

000 eurot

Esimesel aastal 10 5 100 000

Teisel aastal 8 4 97 500

Kolmandal aastal 6 3 95 500

Neljandal aastal 4 2 90 000

Viiendal aastal 2 1 85 000



Tänan tähelepanu 
eest!
Kaie Laaneväli

kaie.laanevali@agri.ee


