
Tegevuse abikõlblikkuse ja meetmekoodi tuvastamise abimaterjal taotlejale 
 
I Vali 1 eesmärk, millise valdkonnaga seostub sinu projekt (Strateegia suunised ja nõukogu määrus (EÜ) 
nr 1698/2005; Maaelu Arengukava 2007-2013): 
 
- Põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime parandamine toetades ümberkorraldamist, 
arendamist ja innovatsiooni (I telg) 
 
- Maapiirkondade elukvaliteedi parandamine ja majandustegevuse mitmekesistamise soodustamine 
(III telg) 
 
II Kui valisid esimese eesmärgi, siis jälgi meetmeid, mis algavad koodiga 1; kui valisid teise eesmärgi, 
siis jälgi meetmeid, mis algavad koodiga 3. Vali sobivaim tegevusvaldkond, mille alla sinu projekt 
liigitub.  
Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine  
(meetme kood 112) 

Toetust antakse põllumajandustootjatele, kes: 
a) on nooremad kui 40 aastat ning asuvad esimest korda tegutsema põllumajandusettevõtte juhina; 
b) omavad vastavaid ametialaseid oskusi ja pädevust; 
c) esitavad oma põllumajandustegevuse arendamise äriplaani. 
Mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. 
 
Põllumajandusettevõtete moderniseerimine  
(meetme kood 121) 

Toetust antakse materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, 
mis parandavad põllumajandusettevõtte üldist tulemuslikkust ja vastavad asjaomase investeeringu 
suhtes kohaldatavatele ühenduse nõuetele. Mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr 40-60% 
sõltuvalt asukohast (vt täpsemalt (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 20)).  
 
Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine (meetme kood 123) 

Toetust antakse materiaalsetesse ja/või immateriaalsetesse varadesse tehtavateks investeeringuteks, 
mis parandavad ettevõtte üldist tulemuslikkust; käsitlevad asutamislepingu I lisaga 
(http://www.legaltext.ee/en/lingid/EY_ASUTAMISLEPING.htm ) hõlmatud toodete ning metsasaaduste 
töötlemist ja/või turustamist (v. a kalandustooted); käsitlevad asutamislepingu I lisaga hõlmatud 
toodetega ning metsasaadustega seotud uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamist (v.a 
kalandustooted) ning vastavad asjaomase investeeringu suhtes kohaldatavatele ühenduse nõuetele. 
MTÜ/SA toetuse määr kuni 50%; mikro, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 40%. 
Metsandussaaduste puhul taotleja ainult mikroettevõte. 
 
Põllumajandus- ja toidusektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise 
alane koostöö (meetme kood 124) 

Toetust antakse põllumajandus- ja metsandussektori toormetootjate, töötleva tööstuse ja/või 
kolmandate isikute vahelise koostöö edendamiseks, mis hõlmavad selliseid ettevalmistavaid tegevusi 
nagu projekti, toote, töötlemisviisi või tehnoloogia väljatöötamine ja katsed, ning 
koostööga seotud materiaalseid ja/või mittemateriaalseid investeeringuid enne uute 
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate äriotstarbelist kasutuselevõttu. MTÜ/SA,  toetuse 
määr kuni 90%; väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%.  Infrastruktuuriinvesteeringu 
toetus on kõigile kuni 60%. 
 
 



Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (meetme kood 311) 

Toetuse saaja on põllumajandustootja või põllumajandustootja pereliige. Põllumajandustootja on 
majapidamise liige vastavalt riiklike õigusaktide alusel omistatavale õiguslikule staatusele füüsiline või 
juriidiline isik või nende rühm, kuid mitte põllumajandusettevõtte töötajaid. Juhul kui 
põllumajandustootja majapidamise liige on juriidiline isik või nende rühm, peab see liige toetuse 
taotlemise ajal tegelema põllumajandusega. MTÜ/SA, toetuse määr kuni 90%; väike- ja keskmine 
ettevõte toetuse määr kuni 60%.  
 
Mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus (meetme kood 312) 

Toetus on seotud ainult komisjoni soovituses 2003/361/EÜ määratletud mikroettevõtetega. 
Investeeringutoetus ettevõtte arendamiseks. Toetuse määr mikroettevõttele on kuni 60%. 
 
Turismi soodustamine (meetme kood 313) 

Toetus hõlmab väikeinfrastruktuuri, nagu infopunktid ja vaatamisväärsuste tähistamine; 
puhkemajanduse infrastruktuuri, näiteks juurdepääsu võimaldamine loodusaladele ja väikemajutus; 
maaturismiga seotud turismiteenuste arendamine ja turustamine. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 
90%; mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus 
on kõigile kuni 60%. 
 
Põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale (meetmekood 321) 

Toetus hõlmab kultuuritegevuse ja vaba aja veetmise võimaluste ning sellega seotud 
väikeinfrastruktuuri loomist külale või külade rühmale. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 90%; mikro-, 
väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus on kõigile kuni 
60%. Seltsingule on toetuse määr 100%, investeeringud ei ole lubatud. 
 
Külade uuendamine ja arendamine (meetme kood 322) 

Toetus on suunatud baasteenuste parandamiseks sh juurdepääsuks info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiale ning investeeringutele, mis aitavad kaasa maapiirkonna majandusliku ja 
sotsiaalse mahajäämuse ja rahvastiku vähenemise pidurdamisele. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 
90%; mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus 
on kõigile kuni 60%. Seltsingule on toetuse määr 100%, investeeringud ei ole lubatud. 
 
Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine  
(meetme kood 323) 

Toetus hõlmab Natura 2000 alade ja muude kõrge loodusliku väärtusega alade kaitse- ja 
majandamiskavade koostamine, keskkonnateadlikkusega seotud tegevused ning looduspärandi 
säilitamiseks, taastamiseks ja kvaliteedi parandamiseks ja kõrge loodusliku väärtusega alade 
arendamiseks tehtavad investeeringud; uuringud ja investeeringud, mis on seotud kultuuripärandi, 
näiteks külade kultuurilise eripära ja maapiirkondade maastiku säilitamise, taastamise ja kvaliteedi 
parandamisega. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 90%; mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse 
määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus on kõigile kuni 60%. Seltsingule on toetuse määr 
100%, investeeringud ei ole lubatud. 
 
Koolitus ja teavitamine 3. teljega hõlmatud valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele 
(meetme kood 331) 

Toetus ei sisalda juhendamis- või koolituskursusi, mis moodustavad osa tavalistest 
haridusprogrammidest või -süsteemidest kesk- või kõrgemal tasemel. MTÜ/SA, KOV, toetuse määr kuni 
90%; mikro-, väike- ja keskmine ettevõte toetuse määr kuni 60%. Infrastruktuuriinvesteeringu toetus 
on kõigile kuni 60%. Seltsingule on toetuse määr 100%, investeeringud ei ole lubatud. 
 



 

NÄITED 
Koodide määramise üldpõhimõtted: Taotleja varasem tegevusvaldkond ega juriidiline 
vorm ei ole oluline, lähtuda tuleb valdkonnast, kuhu investeeritakse: 

� esiteks lähtuda eesmärgist 
� teiseks lähtuda toetavatest tegevustest 

 
1. PAGARITÖÖKODJA RAJAMINE 

Taotleja: MTÜ 
Toetatavad tegevused: investeering masinatesse ja tehnoloogiasse 
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS � põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõime  � I 
telg � põllumajandustoodetele lisandväärtuse andmine � kood 123 � Toetuse määr 
kuni 50% 
 

2. PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA SOETAMINE 
Taotleja: Turismiettevõte 
Toetatav tegevus: põllumajandustehnika soetamine 
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS: � I telg � põllumajanduse ja metsanduse 
konkurentsivõime  � Põllumajanduse moderniseerimine � 121 � toetuse määr 40%-
60% 
 

3. PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE ÜHISTURUSTUSVÕRGUSTIK 
Taotleja: MTÜ 
Toetatav tegevus: trükiste koostamine, messil osalemine, uute toodete juurutamine 
Valdkond: PÕLLUMAJANDUS: � I telg � põllumajanduse ja metsanduse 
konkurentsivõime  � Põllumajandus- ja toidusektoris uute toodete, töötlemisviiside ja 
tehnoloogiate arendamise alane koostöö � kood 124 � toetuse määr kuni 90% 
 

4. ILUSALONGI RAJAMINE 
Taotleja: mikroettevõte (3 töötajat) 
Toetatav tegevus: ruumide remont, seadmete soetamine 
Valdkond: ETTEVÕTLUS � III telg � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine � mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus � kood 312 � 
toetuse määr kuni 60% 
 
 

5. METALLKONSTRUKTSIOONIDE TOOTMISEKS SEADMETE SOETAMINE 
Taotleja: väikeettevõte (20 töötajat) 
Toetatav tegevus: investeeringud seadmetesse 
Valdkond: ETTEVÕTLUS � III telg � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine � mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus � kood 312 
mikroettevõtted � antud ettevõtja ei ole mikroettevõte, seega ei ole ta 
abikõlblik taotleja 



 
6. AVAHOOLDUSE TEENUSE ARENDAMINE 

Taotleja: MTÜ 
Toetatav tegevus: vajalike seadmete/vahendite soetamine ja erialane koolitus 
Valdkond: (SOTSIAALNE) ETTEVÕTLUS � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine � Põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale � kood 321 ja 
kood 331 � vali kood, mille tegevus on projektis suurema osakaaluga (investeering) � 
kood 321 �  Toetuse määr kuni 60%-90% 
 

7. TURISMIMESSIL OSALEMINE 
Taotleja: MTÜ 
Toetatav tegevus: välismessil osalemine 
Valdkond: TURISM � III telg � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine � koolitus ja teavitamine 3. teljega hõlmatud valdkondades 
tegutsevatele ettevõtjatele � kood 331 � Toetuse määr kuni 90% 
 

8. TERVISERAJA EHITAMINE 
Taotleja: MTÜ 
Toetatav tegevus: ehitustööd, viitade paigaldus, rajavalgustus 
Valdkond: KÜLA ARENG � III telg � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine � külade uuendamine ja arendamine � kood 322 � toetuse määr 
kuni 60%-90% 
 

9. VABAAJAKESKUSE PROJEKTEERIMINE 
Taotleja: KOV 
Toetatav tegevus: ehituslik projekteerimine, geoloogilised uuringud, ehitusekspertiis 
Valdkond: KÜLA ARENG � III telg � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine � külade uuendamine ja arendamine � kood 321 � toetuse määr 
kuni 90% (käibemaks ei ole KOV-ile abikõlblik) 
 

10. LASTELAAGRI KORRALDAMINE 
Taotleja: MTÜ 
Toetatav tegevus: ruumirent, osalejate majutus-toitlustus, kasvatajate töötasu 
Valdkond: KÜLA ARENG: � III telg � maapiirkondade elukvaliteet ja maamajanduse 
mitmekesistamine �  põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale � 321 � toetuse 
määr kuni 90% 
 


