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A-osa 

  HINDAMISKRITEERIUM Maksimaalsed 
hindepunktid 

1. 
Taotleja haridus ja erialane ettevalmistus ettevõtlusega 
alustamiseks ning äriplaanis kavandatud tegevuste 
elluviimiseks  

10 

1.1. 

Taotleja põllumajandusalane haridus või kutsetase äriplaanis 
kavandatud tegevuste elluviimiseks. Hinnatakse kahe 
alakriteeriumi (1.1.1 ja 1.1.2) kaudu. Mõlemale alakriteeriumile 
vastamise korral hindepunkte ei liideta. Hindepunktid 
arvestatakse sellele kriteeriumile vastavuse eest, mille eest on ette 
nähtud kõrgemad hindepunktid.  

 

1.1.1. 

1.1.1. Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel 
või aktsionäridel on olemas äriplaanis kavandatud tegevustega 
seotud põllumajandusalane kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus 
(punktide arv 0–7).  
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Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “7”) 

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel puudub põllumajandus-
alane kõrg-, keskeri- või 
kutsekeskharidus või läbitud ained ei 
ole seotud põllumajandustoodete 
tootmise või töötlemisega ega anna 
teoreetilist ettevalmistust äriplaanis 
kavandatud tegevuste elluviimiseks. 

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel on põllumajandusalane 
kõrg-, keskeri- või kutsekeskharidus. 
Omandatud eriala vastab otseselt 
äriplaanis kavandatavatele 
tegevustele. 
Äriühingu puhul hinnatakse iga 
osaniku või aktsionäri vastavust 
hindamiskriteeriumile ja äriühingu 
hindepunktid leitakse, jagades 
osanikele või aktsionäridele antud 
hindepunktide summa osanike või 
aktsionäride arvuga.  
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1.1.2. 

1.1.2. Füüsilisest isikust ettevõtjal või äriühingu kõigil osanikel 
või aktsionäridel on kutseseaduse § 4 lõikes 4 nimetatud 
kvalifikatsiooniraamistiku kutsekvalifikatsiooni viies tase 
põllumajandustootmise valdkonnas (punktide arv 0–6).  
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Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv  “6”) 

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel puudub nõutav erialane 
ettevalmistus. 

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel on kutseseaduse § 4 
lõikes 4 nimetatud kvalifikatsiooni-
raamistiku kutsekvalifikatsiooni 
viies tase põllumajandustootmise 
valdkonnas. Omandatud kutsetase 
vastab otseselt äriplaanis kavandatud 
tegevusele.  
Äriühingu puhul hinnatakse iga 
osaniku või aktsionäri vastavust 
hindamiskriteeriumile ja äriühingu 
hindepunktid leitakse, jagades 
osanikele või aktsionäridele antud 
hindepunktide summa osanike või 
aktsionäride arvuga. 

1.2. Taotleja majandus- või juhtimisalane haridus (punktide arv 
0–3) 3 

  

Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “3”) 

  

  

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel puudub majandus- või 
juhtimisalane haridus. 

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel on olemas majandus- 
või juhtimisalane kõrg-, keskeri- või 
kutsekeskharidus. Äriühingu puhul 
hinnatakse iga osaniku või aktsionäri 
vastavust hindamiskriteeriumile ja 
äriühingu hindepunktid leitakse, 
jagades osanikele või aktsionäridele 
antud hindepunktide summa osanike 
või aktsionäride arvuga. 
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2. Taotleja töökogemus ettevõtlusega tegelemiseks 5 
2.1. Taotleja töökogemus põllumajandusettevõttes (punktide arv 

0–3) 
  
 
 
 
   

Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “3”) 
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Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu ühelgi osanikul või 
aktsionäril ei ole töökogemust 
põllumajandusettevõttes.  

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel on vähemalt kolm 
aastat töökogemust põllumajandus-
ettevõttes. 
Äriühingu puhul hinnatakse iga 
osaniku või aktsionäri vastavust 
hindamiskriteeriumile ja äriühingu 
hindepunktid leitakse, jagades 
osanikele või aktsionäridele antud 
hindepunktide summa osanike või 
aktsionäride arvuga. 
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2.2. Taotleja töökogemus muus (v.a põllumajanduslikus) 
valdkonnas (punktide arv 0–2) 

2 

  

Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “2”) 

  

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu ühelgi osanikul või 
aktsionäril ei ole töökogemust muus 
valdkonnas (v.a põllumajandus-
ettevõttes). 

Füüsilisest isikust ettevõtjal või 
äriühingu kõigil osanikel või 
aktsionäridel on olemas vähemalt 
kolm aastat töökogemust muus 
valdkonnas. Äriühingu puhul 
hinnatakse iga osaniku või aktsionäri 
vastavust hindamiskriteeriumile ja 
äriühingu hindepunktid leitakse 
jagades osanikele või aktsionäridele 
antud hindepunktide summa osanike 
või aktsionäride arvuga.  

3. Äriplaani jätkusuutlikkus ja äriplaani idee vastavus meetme 
eesmärkidele 15 

3.1. Taotleja äriidee ja visioon. Hinnatakse projekti ideed (taotleja 
visiooni) ja eesmärke ning kavandatavate tegevuste seost meetme 
eesmärkidega (punktide arv 0–4) 
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Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “4”) 

  

Taotlejal puudub visioon ettevõtte 
arengust. Kavandatavad tegevused on 
nõrgalt seotud või ei ole seotud 
meetme ja äriplaani eesmärkidega. 

Taotlejal on olemas visioon ettevõtte 
arengust. Seatud on pikaajalised 
eesmärgid. Kavandatavad tegevused 
on kooskõlas meetme ja äriplaani 
eesmärkidega. Taotleja äriplaani 
elluviimise etapid on üles ehitatud 
loogiliselt ja lähtudes taotleja 
arenguvõimalustest.  

3.2. Toodangumahu ja vara kasutuse kavandamine (punktide arv 
0–2) 

 
 
 
 
 

  Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “2”) 
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  Kavandatav toodangumaht ei ole 
realistlik ega ole kooskõlas 
olemasolevate ning kavandatavate 
varadega. 

Kavandatav toodangumaht on 
realistlik ning kooskõlas 
olemasolevate ja kavandatavate 
varadega. Kasutuses olev 
põllumajandusmaa suurus võimaldab 
toota äriplaanis kavandatud mahus.  
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3.3. Ettevõtte finantsvõimekuse kavandamine (punktide arv 0–4) 
 

4 

  Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

 Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “4”) 

  Äriplaanis ja rahavoogude prognoosis 
esitatud andmed ei ole realistlikud või 
on esitatud mittetäielikult, kulutusi ei 
ole piisavalt kavandatud või on 
tegemist üleplaneerimisega (liiga 
väikesed kulud ja ebareaalselt suured 
tulud). Finantsvõimekus on väga nõrk, 
mis ei võimalda äriplaani ellu viia. 

Kohustuste katmisega ei esine 
probleeme, laenuvahendite 
kaasamisel ei halvene taotleja 
finantsolukord. Taotlejal on 
investeeringute rahastamiseks 
olemas ka omavahendid. 
Kavandatud kulutused on mõistlikud 
ja otstarbekad. Taotleja äriplaan ja 
rahavoogude prognoos on 
realistlikud ning nendele tuginedes 
võib pidada kavandatavat ettevõtte 
finantsvõimekust väga heaks.  

3.4. Turuosa ja turustamisvõimaluste analüüs. Analüüsitakse 
taotleja toodangu ja teenuste nõudluse, turustamisvõimaluste ja 
kavandatava turuosa analüüsi realistlikkust, sh konkurentsi 
ülevaadet (punktide arv 0–3) 
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  Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “3”) 

  Puudub ülevaade konkurentidest, 
toodete ja teenuste turunõudlusest, 
turuosa kujunemisest ning 
turustamisega seotud tegevustest.  

Kavandatavate toodete ja teenuste 
nõudluse ja turuosa kujunemine on 
realistlik ning kooskõlas 
olemasolevate ja kavandatavate 
varadega. Konkurendid ja 
kavandatavad turustuskanalid on 
põhjalikult kaardistatud.  

3.5. Üldine hinne ettevõtte jätkusuutlikkusele (punktide arv 0–2) 

2 

  Hindamiskriteerium ei ole 
täidetud (punktide arv “0”) 

Hindamiskriteerium on 
täidetud täiel määral 
(punktide arv “2”) 

  Äriplaanis märgitud tegevustele ja 
eesmärkidele ning rahavoogude 
prognoosile ja riskide hindamisele 
tuginedes on ettevõtte võime tagada 
jätkusuutlikkus ja eesmärkide täitmine 
puudulik. Suure tõenäosusega ei ole 
tegemist eduka äriplaaniga. 

Taotleja äriplaani alusel võib pidada 
ettevõtte majanduslikku jätku-
suutlikkust ja perspektiivikust väga 
heaks.  

B-osa  
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  HINDAMISKRITEERIUM Maksimaalsed 
hindepunktid 

4. Põlvkondade vahetuse soodustamine 15 
 Taotleja või tema osanik või aktsionär on enne taotluse esitamist omandanud 

vähemalt kolm majandusaastat tegutsenud oma vanemale või vanavanemale 
kuulunud põllumajandusega tegeleva äriühingu kogu osaluse või vanemast või 
vanavanemast füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu 
põllumajandusettevõtte ja kui omandatud äriühingu või põllumajandusettevõtte 
iga-aastane omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli 
omandamisele vahetult eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 14 000 
euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot ja moodustas kõigil kolmel 
majandusaastal üle 50% ettevõtja kogu müügitulust ning kui üleandja on 
üleandmise ajal vähemalt 55-aastane. 

 15 

5. Piimakarjakasvatuse soodustamine 5 
  Taotleja või tema osanik või aktsionär on enne taotluse esitamist omandanud vähemalt kolm 

majandusaastat piimakarjakasvatusega tegelenud äriühingu kogu osaluse või piimakarjakasvatusega 
tegelenud füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu põllumajandusettevõtte ja jätkab 
piimakarjakasvatusega vähemalt kahel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal. 

  

Hindepunktide saamiseks peab omandatud äriühing või põllumajandusettevõte vastama järgmistele 
tingimustele: iga-aastane omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu oli omandamisele vahetult 
eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot ja moodustas 
kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja kogu müügitulust ning omatoodetud piima või selle 
töötlemisest saadud toodete müügist ning piimakarjakasvatusest saadud iga-aastane müügitulu kas 
koos või eraldi moodustas kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulust ning äriplaani kohaselt jätkab taotleja piimakarjakasvatusega ka 
kahel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal. 

6. Puuvilja-, marja- ja köögiviljakasvatuse soodustamine 5 
 Taotleja või tema osanik või aktsionär on enne taotluse esitamist omandanud vähemalt kolm 

majandusaastat puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega tegelenud äriühingu kogu 
osaluse või eespool loetletud tegevusalal tegelenud füüsilisest isikust ettevõtjale kuulunud kogu 
põllumajandusettevõtte ja jätkab puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega vähemalt 
kahel taotluse esitamise aastale järgneval majandusaastal. 

 Hindepunktide saamiseks peab omandatud äriühing või põllumajandusettevõte vastama järgmistele 
tingimustele: iga-aastane omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu moodustas omandamisele 
vahetult eelnenud kõigil kolmel majandusaastal üle 14 000 euro, kuid ei ületanud 500 000 eurot ja 
moodustas kõigil kolmel majandusaastal üle 50% ettevõtja kogu müügitulust ning omatoodetud 
puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatuse toodetest või nende töötlemisel saadud toodete 
müügist saadud iga-aastane müügitulu kas koos või eraldi moodustas kõigil kolmel majandusaastal üle 
50% ettevõtja omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulust ning äriplaani kohaselt jätkab 
taotleja puuvilja-, marja-, köögivilja- või viinamarjakasvatusega ka kahel taotluse esitamise aastale 
järgneval majandusaastal. 

 Maksimaalsed hindepunktid kokku 50 
 Lävend (30%) 15 

 


