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Toetuste taotlemise võimalused

 LEADER 

Meede 1.1 Ettevõtluse ühistegevused

Meede1.2 Ettevõtluse investeeringud

Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu 
põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste 
arendamine. Meede 16.4

Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks 
maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas. 
Meede 6.4
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Toetuste taotlemise võimalused

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise
ning turustamise investeeringutoetus Meede 4. 2.1

Turuarendustoetus-siseriiklik toetus

 Kvaliteedikavade raames toodetud toodete edendamine 
Meede 3.2

Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate
arendamine . Meede 16.2

Teadmussiire ja teavitus ( üleriigilised ja maakondlikud) 
Meede 1.1

Kvaliteedikavades osalemine. Meede 3.1
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Leader meede 1.1                     
14.03.-31.03.2016

 kohaliku tasandi müügiedendustegevus lühikeste
tarneahelate ja kohalike müügikohtade arendamiseks

 koostöö tarneahelas osalejate vahel lühikeste tarneahelate
ja kohalike turgude loomiseks ja arendamiseks

uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamine

 koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid
tööprotsesse ning jagada vahendeid ja ressursse

 koostöö ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonna
kutseõppeasutuste ja teadusasutuste vahel 4



Leader meede 1.1

 klastrite loomine ja arendamine

Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole
ühistegevus. Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama
2-4-aastase tegevuskava.

Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse kuni 50% 
toetuse summast.Projektijuhtimise tasu ei tohi olla üle 5% 
ühistegevuse eelarvest

Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja 
maksimumtoetus 15 000 eurot. Toetus 60%
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Leader meede 1.2                     
14.03.-31.03.2016

Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:

 ettevõtjate investeeringud seadusest tulenevate nõuete
täitmiseks (sh tervisekaitsenõuete, Päästeameti nõuete jms
tagamine)

 tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine
(kaasaegsete tehnoloogiate ja taastuvenergia kasutamine)

 investeeringud turismivaldkonna ettevõtluse toetamiseks

 investeeringud tootmise arendamisse (nt olemasolevatele
toodetele lisandväärtuse andmine, kohaliku toidu
väärindamine ja tootmine; tooteahela pikendamiseks
vajalike seadmete soetamine, 
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Leader meede 1.2

sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud
seadmetesse ja ruumide parendamisse, kogukonnale
oluliste madala kasumlikkusega teenuste arendamine)

 Lairiba infrastruktuur

 Ettevõtlusega alustamise toetus maapiirkonnas
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks (toetus kuni 8000 
EUR)

Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja 
maksimumtoetus 35 000 eurot. 

Toetust kuni 60% abikõlbulikest kuludest
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Lühikesed tarneahelad meede 16.4

Kes saab taotleda:

• Põllumajandusliku majandustegevusega tegelev ettevõtja,

• mittetulundusühing või

• tulundusühistu, kes

teostab lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu
põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste
arendamiseks mõeldud projekte, milles tootja ja tarbija vahel
ei ole rohkem kui üks vahendaja või kui toote tootmine või
töötlemine ning lõpptarbijale müük toimub 255 kilomeetri
raadiuses.
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Lühikesed tarneahelad meede 16.4

• On põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud 
vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
kaks majandusaastat. 

• Omatoodetud põllumajandustoodete või nende 
töötlemisel saadud toodete müügitulu on mõlemal 
majandusaastal ületanud 4000 eurot ning moodustanud 
üle 50% kogu müügitulust. 

• Kõik projekti kaasatud ettevõtjad peavad vastama 
ülalpool nimetatud kahele tingimusele.

• Peab kaasama projekti veel vähemalt ühe ettevõtja, selleks 
vajalik sõlmida koostööleping. 

• Korraga saab ettevõtja olla taotlejaks ainult ühes projektis. 
Samal ajal võib ta osaleda veel teistes projektides, kuid 
mitte taotlejana. 9



Lühikesed tarneahelad meede 16.4

• Põhikirjaline eesmärk peab olema põllumajandustoodete 
või toidu turustamisvõimaluste arendamine.

• MTÜ või TÜ liikmete hulka peab kuuluma 2 tootjat, kes 
on põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud 
vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
kaks majandusaastat ning kelle omatoodetud 
põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud 
toodete müügitulu on mõlemal majandusaastal ületanud 
4000 eurot ning moodustanud üle 50% kogu müügitulust.

• MTÜ või TÜ saab korraga olla taotlejaks ühes projektis, 
nende liikmed võivad olla samaaegselt kaasatud teistesse 
projektidesse.
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Lühikesed tarneahelad meede 16.4
Toetatavad tegevused

Turustamiseks vajalike seadmete ostmine; 

Müügi- või laopinna rent;

Müügi- või laopinna parendamine;

Välitelgi ostmine või rent;

Haagise ostmine või rent;

Turustamiseks vajaliku tarkvaralahenduse ostmine;

Toodete turustamiseks isikliku sõiduautoga tehtavate 
sõitude kompenseerimine või sellel eesmärgil 
transporditeenuse ostmine;

Projekti haldamise ja juhtimisega seotud kulud;
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Lühikesed tarneahelad meede 16.4
Toetatavad tegevused
Toidumesside, -festivalide või -laatade korraldamine ja nendel 

osalemine
Teabe levitamine, mille eesmärk on tõsta üldsuse teadlikkust 

kohalikel turgudel turustatavatest toodetest
Müügiedendustegevustega seotud personalikulud
Müügiedendustegevustega seotud halduskulud

Toetust antakse kuni 40 protsenti: 
1) seadme, välitelgi ning tarkvaralahenduse ostmise abikõlbliku 

kulu maksumusest 
2) lao- ja müügipinna ning välitelgi üüri või rendi abikõlblikust 

suurusest
3) lao- ja müügipinna parendamise abikõlbliku kulu maksumusest 
4) haagise ostmise abikõlbliku kulu maksumusest ja üüri või rendi 

abikõlblikust suurusest 
• Isikliku sõiduauto kasutamisel kuni 0,3 eurot ühe sõidetud 

kilomeetri kohta
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Lühikesed tarneahelad meede 16.4
• Kuni 90 protsenti projekti juhtimisega seotud abikõlblike 

kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui 30 protsenti 
projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast

• Kuni 90 protsenti projekti haldamisega seotud abikõlblike 
kulude maksumusest, kuid mitte rohkem kui viis protsenti 
projekti elluviimiseks taotletava toetuse summast

• Müügiedendus tegevustega seotud kulud on toetatavad kuni 

90% ulatuses

• Maksimaalne toetussumma on kuni 200 000 eurot ühe 

projekti kohta

Eelarve perioodil 2014- 2020: 4 mln eurot. 2015 kasutati ära 1,24 

miljonit

Taotlemine novembris 2016
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Mitmekesitamise meede 6.4
1.08-5.08.2016

• Meetme eelarve on kokku 57 milj eurot

 sh põllumajandustootjad 17,1 milj eurot

 ülejäänud ettevõtjad 39,9 milj eurot

 2015 kasutati ära 17 milj

Toetus 40% 

v.a põllumajandustootjatel 50%

Toetus kuni 150 000 eurot

programmperioodil

Põllu-
majandu
s tootjad

30%

Muud
70%
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Mitmekesitamise meede 6.4

Investeeringuobjekt peab paiknema MAK esitatud 
määratlusele vastavas maapiirkonnas

maapiirkond ei ole Tallinnaga vahetult piirnev vald

maapiirkond on ka alla 4000 elanikuga linn

Hoone ja rajatise ehitamine ja parendamine sh …

uue ehitamine

olemasoleva rekonstrueerimine

olemasoleva laiendamine

olemasoleva parendamine

Statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine

Rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

NB! MAK muudatuses lisandub et toetust saavad taotleda 
toiduainete ja  jookide tootmiseks
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Mitmekesitamise meede 6.4
Toetust ei saa taotleda järgmistele tegevusvaldkondadele
taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad 

tegevusalad  
kalapüük ja vesiviljelus  
mäetööstus 
tubakatoodete tootmine
veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
ehitus
veondus ja laondus, välja arvatud mahetoodete ladustamise 

korraldamiseks turustuskeskuse loomine
finants- ja kindlustustegevus
kinnisvaraalane tegevus
juriidilised toimingud ja arvepidamine nõustamine
reklaamindus ja turu-uuringud
haldus- ja abitegevused
hasartmängude ja kihlvedude korraldamine 
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Põllumajandustoodete töötlemise ning
turustamise investeeringutoetus

Meede 4. 2.1    juunis 2016

Eelarve 25.5 milj, 2015 kasutati ära 7,4 miljonit

Taotleja põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse
esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal
justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule
dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse
tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt toiduainete
tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10), välja arvatud kala, 
vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i 
jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAK-i jao C 
alajagu 11).
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Meede 4. 2.1

Toetust võib taotleda ka mikroettevõtja, kes on 
põllumajandusliku majandustegevusega tegelenud
vähemalt kaks taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
majandusaastat.

Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:

 Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud 
põllumajandustoodetest töötlemiseks või töötlemiseks ja 
turustamiseks vajaliku seadme ostmine ja ehitamiseks

Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust 
taotleda ei saa.
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Meede 4. 2.1

Toetust antakse kuni 40 % toetatava tegevuse abikõlbliku
kulu maksumusest. Mahedatel 45%.

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava
programmiperioodi jooksul on 500 000 eurot ühe taotleja
kohta.
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Turuarendustoetus
1.02-15.02.2016

Turuarendustoetust võib taotleda MTÜ, kes on taotluse esitamise
ajaks tegutsenud vähemalt kolm viimast aastat ning kelle
põhikirjaline eesmärk on nimetatud aja jooksul olnud
toiduainetööstuse või põllumajandustoodete tootmise valdkonna
edendamine.

TOETATAVAD TEGEVUSED

 turu-uuringu tegemine;

 põllumajandustoote ja töödeldud põllumajandustoote 
tutvustamine;

 messil osalemine või nende korraldamine;

 Eestis toimuval koolitusel või seminaril osalemine või Eestis 
toimuva koolituse või seminari korraldamine. Koolituse 
korraldajaks peab olema täienduskoolitusasutuse pidaja 
täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.
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Turuarendustoetus

Turuarendustoetuse tegevuste kulude hüvitamiseks võib 
taotleda toetust järgmiselt:

 turu-uuringu tegemine, messil osalemine või selle 
korraldamine, koolitusel osalemine või selle korraldamine 
kuni 75% abikõlblikest kuludest;

 põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote 
tutvustamisel kuni 80% abikõlblikest kuludest.

Toetuse saamiseks tuleb maksetaotlus esitada hiljemalt 9. 
oktoobril 2016.

Eelarve 2016 aastaks? Muidu olnud 1,5 milj
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Kvaliteedikavade tunnustamine

Maaelu ministri määrus nr 7 30.09.2015 
https://www.riigiteataja.ee/akt/102102015010

Kvaliteedikavadele esitatavad tingimused on ELÜPS §90-93

Taotleja peab koostama toidukvaliteedikava eeskirjad

Taotlus esitatakse VTA-le
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Kvaliteedikavad

Praegu on Eestis olemas Peipsi sibula ja rohumaa lihaveise
kavad, kuid meil on kindlasti veel palju selliseid tooteid, 
mis vääriksid oma kvaliteedikava," "Toote eriomadused
annavad lisandväärtust ning aitavad tarbijal eristada seda
teistest samalaadsetest."Uued toidukvaliteedikavad
suurendavad põllumajandustootjate konkurentsivõimet, 
kuna turule jõuavad kõrgema lisandväärtusega
põllumajandustooted. "Tavatoodetega võrreldes lähtutakse
rangematest tootmisnõuetest või erilistest tootmisviisidest, 
mida kavaga liitunud tootjad on otsustanud rakendada.

MTÜ või TÜ saab kvaliteedikavade tunnustamist taotleda
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Kvaliteedikavade raames toodetud
toodete edendamine

28.03-31.03.2016
Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui tegevus 
viiakse ellu Euroopa Liidu siseturul: 

1) messi korraldamine;

2) messil osalemine;

3) teavitustegevuse korraldamine.

tegevuse eesmärk on teavitada tarbijat kvaliteedikavade 
raames toodetud toote erilisest omadusest või selle 
tootmisviisiga seotud eelistest.

Toetust antakse 70% ja maksimaalne toetus 190 000 ühe 
taotleja kohta taotlusperioodil.
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Kvaliteedikavade raames toodetud
toodete edendamine

teavitustegevuse korraldamisel kasutatava reklaamiteenust 
pakkuva ettevõtja teenustasu,

 televisioonis, raadios, trükimeedias ja veebikeskkonnas 
teabe avaldamise kulud;

teavitustegevuse raames korraldatava ürituse puhul 
ruumide, sisustuse ja tehnika üürimise või rentimise ning 
kutsete valmistamise kulud; 

 teavitustegevuse korraldamisega seotud personali või 
lektori kulud koos teenustasu, töötasu või lepingujärgse 
tasu ning sellelt arvestatud maksudega, sealhulgas tulu- ja 
sotsiaalmaks, kohustusliku kogumispensioni makse, 
töötuskindlustusmakse, puhkusetasu; 

 teavitustegevuse korraldamisega seotud sõidu- ja 
lähetuskulu; 
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Kvaliteedikavades osalemine       
meede 3.1 novembris 2016

Toetatakse kavas osalemisest tulenevaid
püsikulusid. Püsikuludeks on kulud, mis on kantud toetust
saava kvaliteedikavaga liitumise eest ja nimetatud kavas 
osalemise eest igal aastal makstavate osalustasudega,

Toetust antakse kvaliteedikavas esmakordse osalemise eest. 
Toetust antakse kuni 5 aasta jooksul iga-aastase maksena, 
mille suurus määratakse kindlaks vastavalt toetatavas kavas 
osalemisest tulenevate püsikulude tasemele.
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Uute toodete, tavade, protsesside ja
tehnoloogiate arendamise toetust

saavad taotleda põllumajandustootmise või toiduainete
töötlemisega või metsamajandamisega tegelevad
ettevõtjad, sh ettevõtjaid ühendavad tulundusühistud või
mittetulundusühingud

Toetuse taotleja peab kaasama partnerina projekti
kavandamisse ja elluviimisse vähemalt ühe teadus- ja
arendusasutuse, kellel on projekti valdkonnas varasem
teadus- ja arendustegevuse kogemus ning projekti
elluviimiseks vajalikud vahendid, ruumid ja asjaomase
kvalifikatsiooniga personal. Partner-
teadus/arendusasutuseks võib olla ka tehnoloogia
arenduskeskus.
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Uute toodete, tavade, protsesside ja
tehnoloogiate arendamise toetust

Projektid peavad olema suunatud ettevõtte poolt püstitatud
praktilistel vajadustel põhinevate lähteülesannete
lahendamisele, mitte eraldiseisvate teadushuvide
rahastamisele.

Toetatavad tegevused

uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate
arendamine, sh asjaomased uuringud ja katseprojektid,

tootearendusprojektid, sh katseprojektid,

projektitulemuste levitamine.

Toetuse määr on kuni 90% 

Toetuse maksimaalne suurus on 350 000 eurot 
abikõlblikest kuludest ühe projekti kohta. 28



Teadmussiire ja teavitus

Toetatavateks tegevusteks on 

koolitustegevuse korraldamine;

täienduskoolituse korraldamine;
koolitus- või õppematerjali või käsiraamatu väljaandmine; 

 esitlus- või teavitustegevuse korraldamine; esitlus on 
praktilised tegevused, et illustreerida tehnoloogiat, uut või
oluliselt parandatud tehnikat või uut tootmispraktikat

 infopäeva korraldamine;

konverentsi korraldamine;
teabematerjali või elektroonilise väljaande väljaandmine
või haldamine;

ettevõtte külastuse või õpiringi korraldamine.
29



Teadmussiire ja teavitus

Tegevused peavad olema suunatud 
põllumajandustootjatele, toiduainete töötlejatele ja 
metsandussektorile

Toetus 100%

 kehtestatud on täienduskoolituse puhul maksumus ühe
kalendripäeva kohta 65 eurot, infopäeva puhul 47 eurot
ning konverentsi korraldamise korral 84 eurot osaleja kohta.

Ettevõtete külastus max 5000

Õpiringile 2000 eurot

6000 eurot ühe väljaande kohta. Perioodilise väljaande
puhul on toetuse maksimaalne suurus 2000 eurot ühe
väljaande numbri kohta. 30



Teadmussiire ja teavitus

Esitlustegevuse puhul on toetuse maksimaalne suurus ühe
esitlustegevuse kohta 1000 eurot.

Toetuse maksimaalne suurus üleriigilise tegevuse puhul on 32 
000 eurot taotluse kohta ja maakondliku tegevuse puhul
13 000 eurot taotluse kohta.

Määruse kohaselt võib toetust taotleda juriidiline isik või asutus, 
kellel on:

toetatavate tegevuste elluviimiseks vajaliku pädevusega personal;

toetatava tegevuse korraldamise kogemus taotluse esitamise
aastale eelnenud vähemalt kahe kalendriaasta jooksul;

 põhikirjast tulenevaks tegevuseks on täiendõppe korraldamine, 
seminaride, konverentside ja teabeürituste korraldamine jms . 
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