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Meede (nr, nimi)
meede 1.3 nõuandesüsteemi ja –teenuste
toetus

Hindamisekriteeriumid

Seirekomisjoni liikmetel saadeti ette määruse eelnõu, milles olid ka hindamise kriteeriumid.
Seletuskirjast: Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu kuni 95% ulatuses nõuandetoetuse jaoks
eelarveaastaks määratud summast ning sellel ajal esitatud taotlusi ei hinnata, kõik nõuetele
vastavad taotlused rahuldatakse. Ülejäänud toetusraha kasutamiseks kuulutatakse taotluste
vastuvõtmise aeg välja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning selle aja jooksul
esitatud taotlusi hinnatakse §-de 13 ja 14 alusel.
Kui nõuandetoetuse taotlusi on vastu võetud 95% ulatuses eelarveaastaks nõuandetoetuse jaoks
määratud eelarvest, hindab PRIA taotlusi punktisüsteemi alusel, mille kohaselt on võrdsete
punktisummade korral eelistatud taotlejad, kellele on määratud suuremas mahus
põllumajanduslikke otsetoetusi ehk kelle tegevus võib olla suurema keskkonnariskiga.
Nimetatud eelise rakendamise kohustuslikkus on sätestatud nõukogu määruse (EÜ) nr
1782/2003 artiklis 14. Rohkem hindepunkte saab taotlus, mille on esitanud noor
põllumajandustootja või taotleja, kes on saanud “Eesti maaelu arengukava 2007—2013” alusel
poolloodusliku koosluse hooldamise toetust, Natura 2000 toetust, põllumajanduslikku
keskkonnatoetust või ebasoodsama piirkonna toetust. Kokku on ühel taotlejal võimalik saada
kuni 28 punkti.
§ 13. Nõuandetoetuse taotluse hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine
(1) Nõuandetoetuse taotlust hinnatakse, kui see on esitatud § 8 lõike 5 kohaselt ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded toodud tähtaja jooksul.
Nõuandetoetuse taotlusi võetakse vastu 95% ulatuses nõuandetoetuse jaoks eelarveaastaks
määratud summast. Kui nõuandetoetuse taotlusi on vastu võetud nimetatud summast 95%
ulatuses, lõpetab PRIA taotluste vastuvõtmise, avaldades sellekohase teabe PRIA veebilehel.
Nõuandetoetuse taotluse esitamise uue tähtaja teatab PRIA ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded.
(2) PRIA hindab nõuetele vastavaid nõuandetoetuse
hindamiskriteeriumide alusel, andes taotlusele hindepunkte.

taotlusi

§-s

14

toodud

(3) Taotluste paremusjärjestus moodustatakse hindamiskriteeriumide põhjal taotlusele antud
hindepunktide liitmise teel. Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks
suurema hindepunktide summa saanud taotlus.
(4) Võrdsete näitajatega taotluste korral eelistatakse “Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 457 lõike 2 alusel taotlust, mille on esitanud
taotleja, kelle suhtes on toetuse taotlemise aastal või toetuse taotlemisele eelnenud
kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus vähemalt 234 700 krooni maksmise kohta ühe
või mitme allpool loetletud määruse alusel kokku:
1) põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruse nr 57 “Ühtse pindalatoetuse,
põllukultuuri kasvatamise ja põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse saamise nõuded ning
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”;
2) põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 23 “Loomakasvatuse
täiendava otsetoetuse saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise
täpsem kord”;
3) põllumajandusministri 20. aprilli 2007. a määruse nr 59 “Energiakultuuri toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”.
§ 14. Nõuandetoetuse taotluse hindamise kriteeriumid
Taotlusele antakse hindepunkte järgmiselt:
1) 10 hindepunkti, kui toetuse taotleja suhtes on toetuse taotlemise aastal või toetuse
taotlemisele eelnenud kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus arengukava 5. peatüki
meetmes 1.2 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” sätestatud toetuse
raames;
2) 8 hindepunkti, kui taotleja suhtes on toetuse taotlemise aastal või toetuse taotlemisele
eelnenud kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus arengukava 5. peatüki alameetmes
2.3.5 “Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus” sätestatud toetuse raames;
3) 6 hindepunkti, kui taotleja suhtes on toetuse taotlemise aastal või toetuse taotlemisele
eelnenud kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus arengukava 5. peatüki meetmes 2.2
“Natura 2000 toetus põllumajandusmaale”, meetmes 2.9 “Natura 2000 toetus erametsamaale”
või meetmes 2.3 “Põllumajanduslik keskkonnatoetus” (välja arvatud alameetmes 2.3.5
“Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus”) sätestatud toetuste raames;
4) 4 hindepunkti, kui taotlejale on toetuse taotlemise aastal või toetuse taotlemisele eelnenud
kalendriaastal tehtud taotluse rahuldamise otsus arengukava 5. peatüki meetmes 2.1

“Ebasoodsamate piirkondade toetus” sätestatud toetuse raames.
alameede 1.4.2 investeeringud
loomakasvatusehitistesse

1.Eelistatakse noori põllumajandusettevõtjaid
Alla 40 aastased FIEd ja üle 50% omanikest alla 40 aastased
10 punkti
2. Eelistatakse ettevõtteid, kelle töötajatelt makstud sotsiaalmaksu osakaal müügitulus on
suurem:
üle 5%
10 punkti
4-5%
8 punkti
3-4%
6 punkti
2-3%
3 punkti
3. Eelistatakse ettevõtjaid, kelle müügitulust moodustab omatoodetud põllumajandussaaduste
müük või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müük suurema osa
•omatoodetud põllumajandussaaduste müük
või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müük moodustab 75-90% 5 punkti
omatoodetud põllumajandussaaduste müük või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete
müük
moodustab 90%-100%
10 punkti
4. Eelistatakse ettevõtteid, mis ei ole saanud olulises mahus põllumajandusliku tootmise
investeeringutoetust
Ei ole saanud NVV ega ka RAK
M 3.1 investeeringutoetust kokku rohkem kui 100 000 eurot
5 punkti
Taotlejad, kes taotlesid 2005. aastal
RAK M 3.1 ja vastasid tingimustele,
kuid on taotlused jäävad rahuldamata
3 punkti
5. Eelistatakse mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid 7 punkti
6. Eelistatakse taotlusi, mille puhul tehtava investeeringu tulemusel väheneb
keskkonnakoormus
7 punkti
7. Eelistatakse taotlusi, mille investeeringute negatiivne mõju tööhõivele on kõige väiksem
3 punkti
Täiendavad kriteeriumid
8. Ettevõte on sektoris tegutsenud:
vähemalt kaks aastat
1 punkt;
Kolm aastat
2 punkti;

Neli aastat
3 punkti;
Jne., kuid mitte rohkem kui 8 punkti.
9. Eelistatakse ettevõtjaid, kes tegutsevad ja teevad investeeringu samasse maakonda või sellega
piirnevasse maakonda, kus ettevõte ja omanikud on registreeritud
2 punkti

alameede 1.4.1 investeeringud
mikropõllumajandusettevõtete
arendamiseks

Eelistatakse põllumajandusettevõtteid, kes taotlevad toetust väiksema summa ulatuses (võrdsete
punktisummade puhul eelistatakse väiksemat toetuse summat)
1.Eelistatakse väiksema müügituluga taotlejat - max 30 punkti
Müügitulu on 37 552 ja 300 000 krooni vahel
10-20
Müügitulu on 300 000 ja 3 miljoni krooni vahel
20-30
Müügitulu on 3 ja 7 miljoni krooni vahel
30-20
Müügitulu on 7 ja 10 miljoni krooni vahel
20-10
Müügitulu on üle 10 miljoni krooni
10-0
Kõikide nn murdepunktide vahel kasvavad ja kahanevad hindepunktid lineaarselt
2.Eelistatakse ettevõtteid, kelle
töötajatelt makstud sotsiaalmaksu osakaal müügitulus on
suurem:
üle 5%
10 punkti
4-5%
8 punkti
3-4%
6 punkti
2-3%
3 punkti
3. Eelistatakse põllumajandusettevõtteid, kes ei ole saanud põllumajandusliku tootmise
investeeringutoetust
Ei ole saanud SAPARD ega ka RAK
10 punkti
meede 3.1 investeeringutoetust
Ei ole saanud rohkem SAPARD ja RAK (või ainult RAKi?) investeeringutoetust
kokku rohkem kui 1,5 miljonit krooni
5 punkti
Taotlejad, kes taotlesid 2005. aastal RAK M 3.1 ja vastasid tingimustele, aga rahapuudusel
on taotlused rahuldamata
3 punkti
4. Eelistatakse noori põllumajandusettevõtjaid
Alla 40 aastased FIEd ja üle 50% omanikest alla 40 aastased 10 punkti
5. Eelistatakse täiendavat lisandväärtust loovaid investeeringuid (nt põllumajandussaadusi
mahesaaduste töötlemisele ja toodangule töötlemiseltäiendava lisandväärtuse andmiseks
tehtud investeeringud)
10 punkti
6. Eelistatakse ühistegevust
10 punkti
7. Eelistatakse põllumajandustootjaid, kelle müügitulust moodustab omatoodetud

põllumajandussaaduste müük või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müük
suurema osa
•omatoodetud põllumajandussaaduste müükvõi nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete
müük moodustab 70-85%
5 punkti •omatoodetud põllumajandussaaduste
müük või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müük moodustab 85%-100%
10 punkti
8. Eelistatakse ettevõtjaid, kes tegutsevad ja kavandavadinvesteeringuid samasse maakonda või
sellega piirnevasse maakonda, kus ettevõte ja ettevõtte omanikud on registreeritud
10 punkti
9. Eelistatakse mikropõllumajandusettevõtteid, kes taotlevad toetust väiksema summa ulatuses
(võrdsete punktisummade puhul eelistatakse väiksemat toetuse summat )
•MIN 15, st punkti summa kokku peab andma vähemalt 15 punkti
••MAX 100, st maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti
31.juuli 2007
Meede 3.1 Majandustegevuse
mitmekesistamine maapiirkonnas

Taotleja eelmise majandusaasta müügitulu
37 552 krooni – 300 000 krooni 25-30 punkti
300 000-3 000 000 krooni 30 punkti
3 000 000 – 7 000 000 krooni 30-10 punkti
7 000 000 – 10 000 000 krooni 10 – 0 punkti
Kõikide nn murdepunktide vahel kasvavad ja kahanevad hindepunktid lineaarselt
2. keskmine palk töökoha kohta võrreldes regiooni (MAAKOND) keskmisega antud
valdkonnas (EMTAK)
 palgakulud töökoha kohta on üle valdkonna regiooni keskmise - 5 punkti
 palgakulud töökoha kohta on 0,76 kuni valdkonna regiooni keskmine – 4 p.
 palgakulud töökoha kohta on 0,51 kuni 0,75 valdkonna regiooni keskmine – 3 p.
 palgakulud töökoha kohta on üle miinimumpalga kuni 0,50 üle valdkonna regiooni
keskmise - 2 p
 palgakulu töökoha kohta võrdub miinimumpalgaga – 1 p
Seirekomisjoni ettepanek oli antud punkti mitte käivitada.
3. Eelistatakse ettevõtteid, mis ei ole saanud ettevõtluse mitmekesistamiseks

investeeringutoetust

 taotleja pole viimase 3 aasta jooksul saanud mitte-põllumajandusliku ettevõtluse
investeeringutoetust – 10 p

 Taotleja pole viimase 3 aasta jooksul saanud mitte-põllumajandusliku ettevõtluse
investeeringutoetust rohkem kui 1,5 miljonit krooni – 5 p
4. Regionaalne aspekt

 Projekt ei asu Harjumaal. – 10 p
 Projekt asub Harjumaal ja ei piirne Tallinnaga

-5p

5. Mahajäetud hoone kasutuselevõtmine (v.a. väikeehitis) ning kultuuripärandi lisandväärtuse
andmine
 Projektiga võetakse kasutusele mahajäetud hoone - 3 p
 Kultuuripärandile lisaväärtuse andmine
-5p
6. Mõju noorte ettevõtlusele, puuetega inimeste olukorra parandamisele ning naisettevõtlusele
 Alla 40-aastased füüsilisest isikust ettevõtjad ja äriühingud, kelle osalusest üle poole kuulub
alla 40-aastastele füüsilistele isikutele
-8p
 Pakub tööd, parandab juurepääsuvõimalusi või pakub puuetega inimestele suunatud
teenuseid – 10 p
 Füüsilisest isikust ettevõtja on naine ja äriühingu osalusest üle poole kuulub naissoost
füüsilisele isikule – 5 p.
7. Ettevõtja pädevus ja kogemus

Ettevõtja kompetents antud alal (töökogemus vähemalt 1 aasta või vastav koolitus)
-3p


Ettevõtja tegutsemise aeg
3-5 aastat
-8p
1-3 aastat
-5p
üle 5 aasta
-3p

8. Tööhõive
 Projekt loob vähemalt ühe 0,5 kohaga töökoha.
 Projekt loob vähemalt ühe täistööajaga töökoha

- 1,5 p
- 3p

9. Eelistatud tegevused, mis on seotud kohalike ja traditsiooniliste toodete ning teenustega

Eelistatud on maaturism (maa –ja loodusturismitoodete väljaarendamine), käsitöönduslik
ettevõtlus, põllumajandustootjate toodangu töötlemine (kui taotleja ei ole
põllumajandustootja) ja rändkauplus - 3 p

kohalik tooraine, mida töödeldakse, või mida toitlustamiseks kasutatakse, on mahe – 5 p
10.Tegevused, mis vähendavad ettevõtja ettevõtlustegevuse hooajalisust
Lisandub uus tegevus, mis leevendab ettevõtja tegevuse hooajalisust. – 5 p
11. Taotleja kasum. Taotleja puhaskasum taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal on
vahemikus 0–1 564 660 krooni 5 punkti
12. Kui taotleja on põllumajandustootja
Omatoodetud põllumajandussaaduste müügitulu ja omatoodetud põllumajandussaaduste

töötlemisest saadud müügitulu moodustab üle 80% kogu müügitulust, kusjuures kusjuures
müügitulu ei ületa 10 miljonit krooni - 10 punkti

Meede 3.2
Külade uuendamine ja arendamine

Investeeringuobjekti sobivus meetme eesmärkidega
1. Millisel määral investeeringuobjekt suurendab piirkonna elukvaliteeti
2. Millisel määral investeeringuobjekt suurendab elukeskkonna atraktiivsust
3. Millisel määral investeeringuobjekt suurendab piirkonna elanike omaalgatust ja võimalust
teha koostööd ning tugevdab sotsiaalseid suhteid
4. Millisel määral investeeringuobjekt suurendab arengukava koostamise protsessi kaasatud
piirkonna elanikud; majandamine tegelikkuses teostatav
5. Millisel määral investeeringuobjekt suurendab kasutajate arv vastavuses
investeeringuobjektile tehtavate kulutustega.
II Investeeringuobjekti vastavus piirkonna arenguvajadustele
1.Millisel määral investeeringuobjekt vastab arengukava lühikokkuvõttes sätestatud
arengueeldustele.
2. Millisel määral investeeringuobjekt vastab arengukava lühikokkuvõttes sätestatud
strateegilistele eesmärkidele või arengusuundadele
3. Millisel määral investeeringuobjekt on kajastatud arengukava lühikokkuvõttes märgitud
tegevustes

Meede 1.8
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur

Meede 1.2.
Noorte põllumajandustootjate tegevuse
alustamine

26. sept. 2007

Alameede 1.4.3
Investeeringud bioenergia tootmisesse

4. Millisel määral investeeringuobjekt säilitab piirkonna kultuuripärandit ja parandab selle
kvaliteeti
5. Eelistame hoone ehitamisel jätkuprojekte.
Taotluste hindamisel eelistatakse:
–olemasolevate maaparandussüsteemide rekonstrueerimist;
–avalikele huvidele suunatust ja keskkonnakaitse abinõude rakendamist;
–ühistegevust.
1. Tegevused on seotud uute nõuetega vastavusse viimisega
Äriplaani elluviimisega saavutatakse vastavus uute nõuetega. – 25 p
Äriplaani elluviimisega luuakse eeldused või aidatakse kaasa uute nõuete rakendamiseks. – 15
p
2. Taotleja pädevus ja kogemus Taotleja on põllumajandusalase haridusega ja omab vähemalt
1-aastast põllumajandusalast töökogemust. – 20 pTaotlejal on 3-aastane põllumajandusalane
töökogemus - 15 pTaotlejal on põllumajandusalane haridus -12 p
3. Äriplaani uuenduslikkusInvesteeringu tulemusel toob ettevõte turule uue toote
(kaubad/teenused) või võetakse kasutusele ettevõtte jaoks uued või varasemaga võrreldes
täiustatud tootmis-, töötlemis- või tarnimismeetod. –20 p
4. JärjepidevusEelistatakse põlvkondade vahetust -15 p5. Regionaalne aspektTegevust
teostatakse vallas, mis ei asu Harjumaal - 10 pProjekt asub Harjumaal ja asub vallas, mis ei
piirne Tallinnaga. – 5 p
6. Äriplaani põhjendatus
Konsulendi positiivne hinnang, mis hõlmab ülevaadet äriplaani kõigi oluliste osade tegevuste
põhjendatusest ja analüüsitakse majandusedukuse saavutamise võimalikkust. – 10 p
7.Eelistatakse nooremaid taotlejaid
Võrdsete punktisummade puhul eelistatakse nooremaid taotlejaid.
PUNKTISUMMA KOKKU 100 punkti.
1. Hinnatakse biomassi toodangu mahtu või Bioenergiatoodangu väljundenergia väljatuna
energiasisaldusena MJ (1MJ=1 punkt jne)
2. Eelistatakse põllumajandusettevõtteid, kes ei ole saanud põllumajandusliku tootmise
investeeringutoetust2.1 Ei ole saanud SAPARD programmi ega RAKi raames meetme 3.1
toetust (10 punkti)
2.2 Ei ole saanud rohkem SAPARD programmi ega RAKi meetme 3.1 raames toetust kui 1,5
miljonit krooni. (5 punkti)
2.3 RAK-i raames taotlenud kes vastas nõuetele, aga rahapuudusel on taotlused rahuldamata (3
punkti);

3. Eelistatakse noori põllumajandusettevõtjaid(Alla 40-aastased füüsilisest isikust ettevõtjad ja
äriühingud, kelle osalusest üle poole kuulub alla 40-aastasele füüsilistele isikutele) (10 punkti)
4. Eelistatakse ühistegevust
-1 - 2 partnerit 10 punkti
-2 ja rohkem 15 punkti
5. Eelistatakse taotlejat, kelle tooraine suurema osa pärineb 50km raadiuses bioenergia tootmise
asukohast (15 punkti)
6. Eelistatakse tooraine põllumajanduslikku päritolu (10 punkti);
7. Eelistatakse taotlejad, kes taotlevad toetust väiksema summa alusel (võrdsete punktisummade
puhul eelistatakse väiksemat toetuse summat)
8. Eelistatakse toodangu turustamist 150 km raadiuses biomassi ja/või bioenergia tootmise
asukohast (10 punkti);
9. Eelistatakse LFA piirkonnas tegutsevaid Põllumajandusettevõtjaid (10 punkti)
10. Eelistatakse uusi töökohti kaasatoovaid projekte
- 1 - 3 töökohta - 10 punkti
- 3 või rohkem töökohta -15 punkti
Meede 1.6
Põllumajandustoodetele ja
mittepuidulistele metsandussaadustele
lisandväärtuse andmine.

Taotlusi hinnatakse hindamiskriteeriumide alusel ning hindepunktide alusel moodustatakse
taotluste paremusjärjestus. Rahuldamisele kuuluvad parimad taotlused.
Toetuste taotlemisel on eelistatud:
• mahetöötlemise nõuetele vastavad või mahetöötlemise nõuetele vastavusse viimiseks
toetust taotlevad ettevõtted;
• väiksemad ettevõtted;
• keskustest kaugemal asuvad ettevõtted1;
• väiksemat avaliku toetuse toetusmäära taotlevad ettevõtted;
• ettevõtted, mille juhtkonnas on enam naissoost isikuid;
• efektiivsemad ettevõtted;
Hindamisekriteeriumid tabel
A.Taotleja hindamine
1. Investeeringu mõju ettevõtte tegevusele
- Lisandväärtus töötaja kohta: - kuni 10% – 1
- 11-20% - 2
- üle 21% - 3

2. Taotletava avaliku toetuse suurus
- Taotletava toetuse osakaal maksimaalsest võimalikust toetussummast, mida antud ettevõttele
antud projekti puhul on võimalik määrata: 0- 50%
-3
51 – 75 % - 2
76 – 95 % - 1
3. Investeeringuobjekti asukoht:
3.1 Tallinn ja Tallinaga piirnevad vallad - 1
3.2 Harjumaa (va Tallinn ja Tallinnaga piirnevad vallad) või muude maakondade
maakonnakeskused ja nendega piirnevad vallad - 3
3.3 maakondade maakonnakeskustega mittepiirnevad vallad (va Harjumaa vallad) - 4
3.4. saared - 1
4. Investeerngu mõju tööhõive
- Investeering säilitab või suurendab töökohtade arvu ettevõttes -1
5. Investeeringu innovaatilisus:
5.1. võetakse kasutusele ettevõtte jaoks uus tehnoloogia - 1
5.2. hakatakse tootma erivajadustega tarbijagruppidele ettenähtud tooteid või tooteid, milles on
rahvatervise aspektist lähtuvalt parandatud oluliste toitainelise koostise näitajaid - 2
5.3. hakatakse tootma suurema töötlemisastmega, lõpptarbijale suunatud tooteid -3
5.4. investeering on suunatud tootmise mahetöötlemise nõuetega vastavusse viimisele -3
6. Investeeringu keskkonnasäästlikkus
6.1. investeering on otseselt suunatud tootmisjäätmete hulga ja /või keskkonnaohtlise ainete
keskkonda paiskamise vähendamisele - 1
6.2. investeering on suunatud kõrvalsaaduste, kaastoodete ning tootmisjäätmete tõhusamale
kasutamisele -1
6.3. investeering on suunatud tootmisjäätmetest biokütuste tootmisele - 1
6.4. investeering on suunatud omatoodetud taastuvenergia ja biokütuste ning tootmisprotsessi
jääkenergia kasutuselevõtule -1
6.5. investeering on suunatud pakendite taas- või korduskasutusele - 1
B. Taotlejate hindamine
7. Ettevõtte suurus ja tüüp
7.1. keskmine - 1
7.2. väike 3
7.3. mikro - 5

7.4. ettevõttel on mahetöötlemise tunustus ja ettevõttes toodetakse mahetooteid - 3
7.5. ettevõte on kas põllumajandustootjate ühistu või põllumajandustootjate ühistu valtiseva
mõju alla olev ettevõte, mille poolt töödeldavast toorainest vähemalt 75% on toodetud ühistu
liikmete poolt - 10
8. Naiste osakaal ettevõtte juhtkonnas
- 0-24 % -1
- 25-49% - 2
50-…% - 3
9. Ettevõtte efektiivsus
9.1. Lisandväärtus töötaja kohta -4
9.2. Puhaskasum realiseerimise netokäibe kohta (kasumiprotsent), mille arvutamiseks jagatakse
vastava sektori ettevõtete majandusaasta puhaskasumi summa vastava sektori ettevõtete
majadnusaasta netokäibe summaga, mis protsentuaase suuruse saamiseks korrutatakse arvuga
sada. -4
9.3. Varade rentaabluse määr, mille arvutamiseks jagatakse vastava sektori ettevõtete
majandusaasta puhaskasumi summa vastava sektori ettevõtete majandusaasta varade summaga,
mis protsentuaalselt suuruse saamiseks korrutatakse arvuga sada -4
9.4. Võlakordaja ( koguvõlgnevuse suhe omakapitali), mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste
ja lühiajaliste kohustuste summa vastava majandusaasta omakapitali summaga. – 4
10. Ettevõttele SAPARD-i meetmest 2, RAK 2004-2006 meetmest 3.2 ja antud meetmest
varem määratud toetused:
10.1. ei ole määratud - 5
10.2. on määratud toetusi kokku kuni 1 miljon krooni - 4
10.3. on määratud toetusi kokku 1,2 – 5 miljonit krooni - 3
10.4. on määratud toetusi kokku 5,1 – 10 miljonit krooni - 2
10.5. on määratud toetusi kokku üle 10 miljonit krooni - 1
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Taotluste hindamisel võib kokku saada maksimaalselt 26 hindepunkti
Taotleja võib kokku saada 42 hindepunkti.
Taotlus + taotleja kokku võivad saada maksimaalselt 68 hindepunkti
1.Tegevusgruppide taotluste hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, kes hindab
etteantud hindamiskriteeriumide alusel strateegia väljatöötamiseks koostatud tegevuskava
(tegevus 1) ja strateegiat (tegevus 2). Hindamiskomisjon koosneb Põllumajandusministeeriumi,
PRIA ja muude asjaomaste asutuste ja organisatsioonide esindajatest ning ekspertidest ning

hindamiskomisjoni kehtestab põllumajandusminister oma käskkirjaga.
I. Hindamiskriteeriumid tegevuskava hindamiseks:
1) taotleja või taotleja liikmete kogemus kohaliku algatuse ja koostööprogrammide
rakendamisel - 0 kuni 4 punkti;
2) tegevusgrupi tegevuspiirkonna ühtsus. Tegevuspiirkond on majanduslikult,
kultuuriliselt, sotsiaalselt ja geograafiliselt ühtne – 0 kuni 4 punkti;
3) tegevusgrupi tasandil partnerluspõhimõtte arvestamine ning mitmesektorilisus – 0
kuni 4 punkti;
4) tegevusgrupi haldamise funktsionaalsus kohaliku – 0 kuni 4 punkti;
5) piirkondliku koostöö elemendid – 0 kuni 4 unkti;
6) rahvusvahelise koostöö elemendid – 0 kuni 4 punkti;
7) tegevusgrupi tegevuste tasandil kogu piirkonna kaasatuse määr – 0 kuni 4 punkti;
8) tegevusgrupi tegevuste tasandil erinevate elanikegruppide kaasatuse määr – 0 kuni 4
punkti;
9) eelarve selgus ja põhjendatus, kaasrahastamise mitmekesisus (majanduslik
elujõulisus) – 0 kuni 4 punkti;
10) esitatud indikatiivse tegevuskava selge esitus, ajakava elluviidavus (integreeritud
lähenemine ning lisanduvus teistele programmidele, jätkusuutlikkus, uuenduslikkus) – 0 kuni 4
punkti.
Kokku on maksimaalselt võimalik saada kuni 40 punkti
II. Kohalike tegevusgruppide poolt koostatud strateegiate hindamiskriteeriumid:
1) tegevusgrupi tegevuspiirkonna ühtsus. Tegevuspiirkond on majanduslikult,
kultuuriliselt, sotsiaalselt ja geograafiliselt ühtne – 0 kuni 4 punkti;
2) tegevusgrupi tasandil partnerluspõhimõtte arvestamine ning mitmesektorilisus – 0
kuni 4 punkti;
3) tegevusgrupi haldamise funktsionaalsus – 0 kuni 4 punkti;
4) majanduslik elujõulisus ning kaasrahastamise mitmekesisus – 0 kuni 4 punkti;
5) piirkondliku koostöö elemendid-– 0 kuni 4 punkti;
6) rahvusvahelise koostöö elemendid – 0 kuni 4 punkti;
7) uuenduslikkus – 0 kuni 4 punkti;
8) seesmine sidusus – 0 kuni 4 punkti;
9) integreeritud lähenemine teistele arengukavadele ja strateegiatele (võimalik ellu
viia mitme sektori koostöös), lisanduvus teistele programmidele – 0 kuni 4 punkti;
10) kohalike arenguvõimaluste kasutamine – 0 kuni 4 punkti;
11) tegevusgrupi tegevuste tasandil kogu piirkonna kaasatuse määr – 0 kuni 4 punkti;

12) tegevusgrupi tegevuste tasandil erinevate elanikegruppide kaasatuse määr – 0 kuni
4 punkti;
13) noortele suunatud meetmed, kaasamine strateegia koostamise protsessi ja
teavitustegevusse – 0 kuni 4 punkti;
14) jätkusuutlikkus – 0 kuni 4 punkti;
15) esitatud strateegia selge esitus, ajakava elluviidavus, eelarve selgus ja põhjendatus
– 0 kuni 4 punkti.

NB! II telje meetmetel ei ole hindamisekriteeriume, seepärast neid meetmeid ei ole ka tabelis.

