
Investeeringute  
meetmed 



Millest ma täna räägin? 

• Indikatiivne esimese poolaasta ajakava 

• Väga üldiselt Põllumajandusettevõtete 

tulemuslikkuse parandamise meetme 

peamistest tingimustest 

• Väga üldiselt Väikeste 

põllumajandusettevõtete arendamise 

meetme peamistest tingimustest 

• Üldiselt Hinnakataloogist 

 



Esimese poolaasta ajakava 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse 

andmise ja kasutamise tingimused ning kord – 09.02-

23.02 

Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise 

investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused 

ning kord - 27.02-06.03 

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 

maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas – 

30.03-06.04 

Investeeringud põllumajandustoodete  töötlemiseks ja 

turustamiseks – 01.06 – 08.06  



Põllumajandusettevõtete 
tulemuslikkuse parandamise meetme 
peamised tingimused-1 

Taotlejaks saab olla 

• kelle omatoodetud põllumajanduslik müügitulu on 

suurem kui 14 000;  

•   kes on põllumajandusliku tootmisega tegelenud   

vähemalt 2 majandusaastat; 

•   kelle põllumajanduslik müügitulu ületab 50%     kogu 

ettevõtte müügitulust;  

•   kelle võlakordaja on  taotluse esitamise aastale 

vahetult eelnenud   majandusaastal väiksem kui 0,7; 

•   kelle maksevõime näitaja on taotluse esitamise 

aastale vahetult eelnenud majandusaastal suurem kui 

1; 
 



Põllumajandusettevõtete 
tulemuslikkuse parandamise meetme 
peamised tingimused-2 
• Maksimaalselt on ühel taotlejal võimalik 

saada  programmiperioodil 500 000 eurot 

toetust 

 sh istandike rajamiseks, mesindus- ja 

seenekasvatusinventari ja -seadmete ning 

mobiilsete masinate ja seadmete 

ostmiseks on võimalik saada toetust kuni 

100 000 eurot. 

• Toetust antakse kuni 40% toetatava tegevuse 

abikõlbliku kulu maksumusest, välja arvatud 

traktorite puhul, mille ostmisel on toetus kuni 

30% investeeringuobjekti abikõlbliku kulu 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise meetme peamised 
tingimused- 1 
Taotlejaks saab olla 

• kelle põllumajanduslik müügitulu on vahemikus 4 000 – 14 000 

eurot;  

• kelle põllumajanduslik müügitulu ületab 50% kogu ettevõtte 

müügitulust;  

• kes on põllumajandusliku tootmisega tegelenud vähemalt 2 

majandusaastat; 

• kes esitab äriplaani ja alustab selle rakendamist 6 kuu jooksul 

alates toetuse esimese osa väljamaksest; 

• kes teostab äriplaanis kavandatud investeeringu ühe aasta 

jooksul; 

• kes toetuse taotlemisele järgneva teise aasta lõpuks suurendab 

oma põllumajanduslikku müügitulu vähemalt 10%; 

• kelle põllumajanduslik müügitulu ületab taotlemisele järgneva 



Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise toetuse andmise ja 
kasutamise tingimused ning kord - 2 

• Maksimaalne toetussumma 

põllumajandusettevõtte kohta perioodi 

jooksul on 15 000 eurot. Toetust 

makstakse kahes osas (75% ja 25%), 

toetuse teise osa maksmine sõltub 

toetuse esimese osa nõuetekohasest 

kasutamisest.  

 



Hinnakataloog 

• taotleja taotluse esitamise aastale vahetult 

eelnenud kahe majandusaasta keskmine 

müügitulu on alla 200 000 euro 

• Masina või seadme peab välja valima 

hinnakataloogist 

• Kättesaadav E-pria lehelt, ID kaart 

• Kõik saavad sisestada masina kataloogi, 

valideerib ETKI 

 



Aitäh! 

Piret Kljutšivski 

Piret.kljutshivski@pria.ee 


