
  
  

MÄÄRUS 
 
 

30.03.2017 nr 30 

 
 
Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a 
määruse nr 7 “Väikeste 
põllumajandusettevõtete arendamise 
toetuse andmise ja kasutamise tingimused 
ning kord” muutmine 
  
Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 
lõike 2 alusel. 
 Põllumajandusministri 20. jaanuari 2015. a määrust nr 7 “Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt: 

 1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:  
 
“(1) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kelle põllumajanduslike toodete 
müügitulu oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 – 
14 000 eurot ja taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 
1200 eurot ning see moodustas mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud 
majandusaastal üle 50,00 protsendi kogu müügitulust. 
 
(2) Toetust võib taotleda äriseadustiku tähenduses ettevõtja, kes tegeleb hobusekasvatusega 
ning: 
1) kes müüs hobuseid või osutas hobusekasvatusega seotud teenuseid vähemalt kahel taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal; 
2) kelle põllumajanduslike toodete müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud majandusaastal üle 30,00 protsendi kogu müügitulust ja koos hobusekasvatusega 
seotud teenuste müügituluga üle 50,00 protsendi kogu müügitulust ja 
3) kelle põllumajanduslike toodete ning hobusekasvatusega seotud teenuste müügitulu kokku 
oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal vahemikus 4000 – 14 000 eurot ja 
taotluse esitamisele vahetult eelnenud teisel majandusaastal vähemalt 1200 eurot. 
 (3) Põllumajanduslikud tooted selle määruse tähenduses on omatoodetud Euroopa Liidu 
toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted, ning 
nende töötlemisel saadud I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata tooted. 
 
(4) Lõikes 2 nimetatud hobusekasvatusega seonduvad teenused selle määruse tähenduses on 
justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 “Kohtule dokumentide esitamise kord” 
lisas 16 “Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK)” nimetatud järgmised 
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tegevused: 
1) EMTAKi jao A alajakku 01621 „Loomakasvatuse abitegevused” liigitatavad hobustega 
seotud teenuste osutamise tegevus ja hobuserautajate tegevus; 
2) EMTAKi jao R alajakku 93199 „Mujal liigitamata sporditegevus” liigitatav võidusõidu - ja 
ratsahobuste tallide tegevus; 
3) EMTAKi jao N alajakku 77399 „Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse 
vara rentimine ja kasutusrent” liigitatav hobuste rentimise tegevus.“; 
 
2) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses: 
  
„11) taotleja ei ole saanud toetust arengukava tegevuse liigi “Noorte põllumajandustootjate 
tegevuse alustamine” raames;”; 
 
3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad „taotluse esitamise aastat” sõnadega 
„taotluse esitamist”;  
 4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt: 
 “7)  äriühingust taotleja, kes äriseadustiku kohaselt peab äriregistrile esitama majandusaasta 
aruande, on taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded taotluse 
esitamise ajaks äriregistrile esitanud.”; 
 5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:  
„(4) Kui äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta lõppes 
taotluse esitamise aastal ja selle kohta ei ole majandusaasata aruannet äriregistrile esitatud 
ning nimetatud aruande äriregistrile esitamise tähtaeg ei ole taotluse esitamise ajaks saabunud, 
võetakse aluseks sellele majandusaastale vahetult eelnenud kahe äriregistrile esitatud 
majandusaasta aruanded.”; 
 
6) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt: 
 
“(1) Toetust võib taotleda äriplaanis kavandatud põllumajanduslike toodete tootmise 
arendamise alaseks tegevuseks. 
 
(2) Vähemalt 50 protsenti äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest kasutatakse sellise 
materiaalse vara, sealhulgas bioloogilise vara ostmiseks või sellise hoone või rajatise 
püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks, mida saab 
kasutada põllumajanduslike toodete tootmiseks või töötlemiseks otseselt ja korduvalt 
vähemalt § 12 lõike 2 punktis 2 sätestatud tähtaja jooksul.”; 
 
7) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 13 ja 14 sõnastatakse järgmiselt: 
 
“13) taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta omatoodetud 
põllumajanduslike toodete müügitulu, märkides iga toote või teenuse kohta müüdud ühikute 
koguse ja müügitulu summa ning muu müügitulu; 
14) taotleja taotluse esitamisele järgneva teise majandusaasta müügitulu prognoos ja 
omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu prognoos, märkides iga toote või teenuse 
kohta müüa planeeritavate ühikute koguse ja müügitulu summa.”; 
 8) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõnad “taotlemise aastale” sõnadega “taotluse 
esitamisele”; 
 9) paragrahvi 11 lõige 51 tunnistatakse kehtetuks; 
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10) paragrahvi 11 lõikest 6 jäetakse välja sõnad “osalise või täieliku”; 
 
11) paragrahvi 12 tekst sõnastatakse järgmiselt: 
 
“(1) Toetuse saaja peab vastama § 3 lõike 1 punktis 5 sätestatud nõudele vähemalt kahe aasta 
jooksul arvates viimasest kulutuste aruande esitamisest.  
 
(2) Toetuse saaja kohustused on: 
1) viia ellu äriplaanis kavandatud tegevus, sealjuures äriplaanis kavandatud tegevuste 
maksumusest vähemalt 75 protsenti koos § 4 lõike 2 kohase investeeringuga peab olema ellu 
viidud kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest; 
2) võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse ühe 
aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest ning 
säilitada ja kasutada investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt vähemalt kaks aastat arvates 
viimasest kulutuste aruande esitamisest; 
3) tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu on taotluse esitamise 
aastale järgneval teisel majandusaastal vähemalt 10,00 protsenti suurem kui taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal; 
4) tagada, et tema omatoodetud põllumajanduslike toodete müügitulu ületab taotluse 
esitamise aastale järgneval teisel majandusaastal 50,00 protsenti kogu müügitulust; 
5) tagada, et äriplaanis kavandatud omaosaluse osakaal ei oleks pärast kavandatud tegevuste 
elluviimist väiksem kui lisa ridadel 9–18 nimetatud omaosaluse minimaalne suurusvahemik, 
mille alusel taotleja taotluse hindamisel hindepunkte sai; 
6) mitte tegutseda vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest seakasvatajana, kui ta on selle kohustuse võtnud toetuse taotlemisel ja 
saanud hindepunkte vastava hindamiskriteeriumi alusel.”; 
 
12) määrust täiendatakse paragrahviga 121 järgmises sõnastuses:  
 
“§ 121. Toetuse saaja muud kohustused 
 
(1) Toetuse saaja täidab vähemalt kaks aastat viimase kulutuste aruande esitamisest arvates 
järgmiseid kohustusi: 
1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid 
toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab 
viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil 
soetatud vara kohapeal; 
2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja 
dokumendid määratud tähtaja jooksul; 
3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid 
kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest; 
4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet; 
5) säilitab toetusega seotud dokumente; 
6) teavitab koos kulutuste aruande esitamisega PRIA-t taotluses esitatud või investeeringuga 
seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust; 
7) täidab § 3 lõike 1 punktis 3 sätestatud nõuet; 
8) tagab, et § 4 lõikes 2 nimetatud investeeringu tegemise korral ei oma toetuse saaja ja vara 
müüja või teenuse osutaja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige osalust üksteise 
äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku. 
 
(2) Toetuse saaja täidab PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni § 3 lõike 1 punktis 2 



 
 

4 

sätestatud nõuet. 
 
(3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule on toetuse saaja muud kohustused: 
1) esitada tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid PRIA-le kuni kahes osas ühe taotluse 
kohta ühe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest; 
2) esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt 
toetuse esimese osa maksmise otsuse tegemisest.”; 
 
13) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: 
 
„(31) Kui toetuse teise osa väljamaksmiseks ei ole toetuse saaja tegevust täies ulatuses ellu 
viinud, esitab ta lõike 1 kohase kulutuste aruande pärast toetuse teise osa väljamaksmist ja 
tegevuse täielikku elluviimist.”;  
 
14) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses: 
 
„(11) Alates 2017. aastast ei saa toetust taotleda tegevuse elluviimiseks, mille raames 
ehitatakse ehitis või tehakse muu investeering maale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas 
algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt määratakse Rail Balticu raudtee trassi koridori 
asukohaks.”; 
 
15) määruse lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud). 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tarmo Tamm 
Minister 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Illar Lemetti 
Kantsler 
 
 
 
Lisa: 
Taotluste hindamise kriteeriumid 


