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Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Toetuse eesmärgid:

O väikeste põllumajandusettevõtete põhivara 
moderniseerimine

O väikeste põllumajandusettevõtete majandusliku toimimise 
parandamine

O Toetuse suurus 15000 eurot arengukava 
programmperioodi jooksul – konkurentsiseadus

(4) Valitsev mõju on võimalus ühe või mitme ettevõtja poolt ühiselt teise 
ettevõtja või füüsilise isiku poolt ettevõtja aktsiate või osade omamise 
kaudu, lepingu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või 
kaudselt mõjutada teist ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses:
1) oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, tööd või otsuste 
tegemist;
2) kasutada ja käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Kes saab taotleda?

O Äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle omatoodetud 

põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete 

müügitulu oli 

O Müügitulu taotlemisele eelnenud majandusaastal 4000-

14000 eurot

O Müügitulu taotlemisele eelnenud teisel majandusaastal 

vähemalt 1200 eurot

O Omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel 

saadud toodete müügitulu moodustas üle 50% ettevõtte kogu 

müügitulust



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Nõuded taotlejatele

O Taotleja ei ole saanud toetust „Investeeringud 
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks” 
raames

O Taotlejal ei ole riiklikku maksuvõlga või tema maksuvõlg 
on ajatatud

O Taotleja on tegutsenud enne taotluse esitamist 
vähemalt 2 majanusaastat,millest taotlemise aastale 
vahetud eelnenud majandusaasta on 12 kuu pikkune

O Äriühingust taotleja majandusaasta aruanded peavad 
olema taotlemise esitamise  hetkel olema Äriregistrist 
kättesaadavad



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Nõuded taotlejatele

O Äriplaan. Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste 

maksumusest kasutatakse materiaalse vara soetamiseks 

(investeering), mida saab kasutada otseselt 

põllumajandustoodete tootmiseks või töötlemiseks 

O Äriplaanis kavandatud tegevuste elluviimist saab alustada 

peale taotluse esitamist järgneval päeval



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Nõuded taotlusele

O Taotlemine e-PRIAs

O Kahe eelneva majandusaasta müügitulu ühikute koguste ja 

summade lõikes

O taotlemise aasta majandusaasta ja sellele järgneva kahe 

majandusaasta omatoodetud põllumajandustoodete või nende 

töötlemisel saadud toodete müügitulu ja muu müügitulu 

prognoos

O tekkepõhise raamatupidamisega FIE- bilansid ja 

kasumiaruanded (2 viimast majandusaastat)



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Nõuded taotlusele

O maksetaotlus, milles märgitakse summa, mille väljamaksmist 

toetuse esimese osaga taotletakse

O paremusjärjestus hindamiskriteeriumite alusel

O otsus 50 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise 

tähtpäevast, toetuse saaja arvelduskontole laekub toetus 

30 tööpäeva jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse 

tegemise päevast

O NB! Mitteabilikud kulud



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise  toetus

Taotleja kohustused

O Tegevused ellu viia ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt tehtud 
otsuse tegemisest

O I osa- 75%  (s.h investeering) peab olema tehtud ja kulutuste 
aruanne esitatud kuue kuu jooksul

O tagama, et müügitulu omatoodetud põllumajandustoodete või 
nende töötlemisel saadud toodete müügist on taotluse 
esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 
10 protsenti suurem kui taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaastal

O toetuse abil ostetud materiaalset vara säilitama ja 
sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt kahe aasta jooksul 
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest



Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (4.1)

Toetuse eesmärk:

põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamine 

tootmise nüüdisajastamise ja ühise 

majandustegevuse edendamise kaudu

Toetuse määr

O Kuni 40% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu 

maksumusest, välja arvatud traktorite puhul, mille 

ostmisel on toetus kuni 30% investeeringuobjekti 

abikõlbliku kulu maksumusest.



Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (4.1)

Kes saab taotleda?

O Äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle 
omatoodetud põllumajandustoodete või nende 
töötlemisel saadud toodete müügitulu oli 

O Müügitulu taotlemisele eelnenud majandusaastal 
14000 eurot ja rohkem

O Taotlemisele eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 
1200 eurot

O Omatoodetud põllumajandustoodete või nende 
töötlemisel saadud toodete müügitulu moodustas üle 
50% ettevõtte kogu müügitulust



Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (4.1)

Tegevused:

O põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine 
ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

O põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse 
paigaldatava või sinna juurde kuuluva statsionaarse 
seadme, paigaldise või muu vajaliku sisseseade 
ostmine või paigaldamine

O mesitarude, mesindusinventari ning -seadmete ostmine 
või paigaldamine

O põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või 
toodangu esmamüügi eelseks ettevalmistuseks vajalike 
mobiilsete masinate või seadmete ostmine

Mobiilne masin või seade peab olema kantud võrdlushindade kataloogi



Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (4.1)

Nõuded taotlejatele

O Taotlejal ei ole riiklikku maksuvõlga või tema maksuvõlg on 

ajatatud

O Taotleja on tegutsenud enne taotluse esitamist vähemalt 2 

majanusaastat,millest taotlemise aastale vahetud 

eelnenud majandusaasta on 12 kuu pikkune

O Äriühingust taotleja majandusaasta aruanded peavad 

olema taotlemise esitamise  hetkel olema Äriregistrist 

kättesaadavad



Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (4.1)

O ehitamine ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja korras;

O Abikõlblikud ei ole selliste hoonete ja rajatiste ehitamine, 

mis ei ole otseselt seotud põllumajandustoodete 

tootmisega, nagu näiteks väetisehoidlate, masinate 

hoidmiseks ettenähtud hoonete, tuletõrje veevõtukohtade, 

kütusemahutite ja põllumajandusmasinate parandamiseks 

ettenähtud töökodade ehitamine.



Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse 
parandamise investeeringutoetus (4.1)

Taotluse hindamine
PRIA hindab nõuetele taotlusi tegevusvaldkondade kaupa. 

Taotleja loetakse tegevaks selles tegevusvaldkonnas, kust 
ta on taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
majandusaastal saanud suurima osa oma müügitulust. 
Tegevusvaldkonnad, mille kaupa taotlejaid hinnatakse, on 
järgmised:

O 1) piimatootmine

O 2) teravilja, õliseemnete ja valgurikaste taimede 
kasvatamine

O 3) loomakasvatus, välja arvatud piimatootmine ja 
mesindus

O 4) muude eespool nimetamata põllumajandustoodete 
tootmine, kaasa arvatud mesindus



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Meetme  eesmärk :

O noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise 

hõlbustamine ja põlvkondade vahetusele kaasaaitamine 

põllumajanduses ning kaasaegsete teadmistega ja 

kogemustega põllumajandustootjate arvu suurendamine.

Toetuse suurus

Ühe taotleja kohta 40000 eurot üks kord 

programmperioodi jooksul



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Kes saab taotleda?

O taotleja ei ole tegutsenud taotluse esitamise 
tähtpäevaks põllumajandusliku tegevusega kauem 
kui 15 kuud;

O kui taotleja või äriühingu osanik või aktsionär on 
tegutsenud põllumajandusliku tegevusega kauem kui 
15 kuud, siis on omatoodetud põllumajanduslike 
toodete müügitulu olnud alla 4000 euro igal eelneval 
majandusaastal

O taotleja või tema osanik või aktsionär on omandatud 
15 kuu jooksul enne taotluse esitamise tähtpäeva 
äriühingu kogu osaluse või füüsilisest isikust 
ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtja.



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Ettevõtte ülevõtmine 

O põllumajandusettevõte on tegutsenud vahetult enne 
omandamist vähemalt ühe 12 kuu pikkuse 
majandusaasta;

O põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike 
toodete müügitulu moodustas omandamisele vahetult 
eelnenud majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu 
müügitulust;

O põllumajandusettevõtte omatoodetud põllumajanduslike 
toodete müügitulu oli omandamisele vahetult eelnenud 
majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 
500 000 eurot.



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Nõuded osanikele:

O nad on taotlemise esitamise ajal nooremad kui 40 aastat;

O neil on põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus 

või kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooni-

raamistiku järgi kutsekvalifikatsiooni viies tase 

põllumajandustootmise valdkonnas; selle puudumisel 

omandavad nad nõutud hariduse 36 kuu jooksul arvates 

taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;

O neil on vähemalt kaheaastane põllumajanduslik töökogemus, 

selle puudumisel omandavad nad nõutud töökogemuse 36 

kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015261


Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Nõuded taotlejale

O taotleja ei ole saanud varem toetust MAK 2014-2020 
meetmest 6.3 „Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine“;

O Taotlejal ei ole riiklikku maksuvõlga või tema maksuvõlg on 
ajatatud

O taotleja või tema osanik või aktsionär ei ole varem saanud 
toetust MAK 2007-20013 meetmest 1.2 „ Noorte 
põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ ega 
käesolevast meetmest.



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Nõuded taotlejale

O Taotleja, kes tuleb toetust taotlema alustava ettevõtjana, peab 
muutuma aktiivseks põllumajandustootjaks taotlemisele järgneva 
majandusaasta jooksul. Aktiivseks põllumajandustootjaks loetakse 
ettevõtja, kelle taotlemisele järgneva majandusaasta omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu moodustab üle 50 
% taotleja kogu müügitulust.

O Taotleja, kes oma tegevusalast sõltuvalt ei pea planeerima 
põllumajanduslikku müügitulu (põhitegevusalaks on puuvilja-, 
marja-, pähkli-, köögivilja-, viinamarja-, veise- või hobusekasvatus 
või mesindus), muutub aktiivseks tootjaks, kui tema 
põllumajanduslik standardkogutoodangu väärtus on üle 14 000 
euro taotlemisele järgneval majandusaastal.

O Taotlejad, kes on omandanud juba tegutseva 
põllumajandusettevõtte ja tulevad sellega toetust taotlema, 
vastavad taotlemise hetkel aktiivse põllumajandustootja 
määratlusele.



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Taotlusega esitatavad dokumendid:

O Haridust tõendavate dokumentide ärakirjad

O Elulookirjeldus

O Töölepingu või tööraamatu ärakiri

O Rendilepingute ärakiri kui taotleja kasutab renditud maad

O Ettevõtte ülevõtmise korral üleandva isikuga põlvnemist 

tõendavad dokumendid

Taotlemine ja kõikide dokumentide esitamine e-PRIAs



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Tegevused:

O Vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste 

maksumusest peab minema investeeringu teostamiseks. 

O Investeeringuks võib olla kas materiaalse põhivara (sh 

bioloogilise vara) ostmine või põllumajandusliku ehitise 

püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine, 

rekonstrueerimine. 

O Investeering peab olema kasutatav põllumajanduslike 

toodete tootmiseks otseselt, korduvalt ja vähemalt aasta 

jooksul pärast viimase toetusosa väljamaksmist.



Põllumajandusliku tegevusega alustava 
noore ettevõtja toetus (6.1)

Taotleja kohustused:

O Tegevused tuleb ellu viia hiljemalt kahe aasta jooksul 

toetuse rahuldamise otsusest arvates

O 75% tegevustest tuleb ellu viia ühe aasta jooksul toetuse 

rahuldamise otsusest arvates

O Taotleja on kohustatud tagama, et tema müügitulu 

omatoodetud põllumajanduslike toodete müügist on 

taotlemisele järgneval kahel majandusaastal üle 4000 euro 

ning moodustab vähemalt 50% kogu müügitulust.



Investeeringutoetuste võimalused 
mesinikele

Tänan!

E-post: liivi@nouanne.ee

Tel 56 492423

mailto:liivi@nouanne.ee

