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Bioressursside väärindamise investeeringutoetus (eelnõu)

Eesmärgid:

bioressursile kõrgema lisandväärtuse andmine 

teadus- ja arendustegevuse võimekuse ning innovatsioonivõimekuse kasvatamine 

kasvuhoonegaaside heite vähenemisse panustamine 

- tootmistehnoloogia uuendamine 

- tootearendus

- bioressursside (sh kõrvalsaaduste ja jääkide) väärindamine 

- uuenduslike ressursitõhusate ja kõrge lisandväärtusega toodete väljatöötamine



Toetatavad tegevused

Toetatakse eesmärke saavutada aitavaid tegevusi:

 bioressursside, sealhulgas kõrvalsaaduste ja jääkide ning biojäätmete eeltöötlemiseks 

või  töötlemiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja 

korras

 seadmete soetamine või väljavahetamine uuenduslike, ressursitõhusate ja 

bioressursile kõrgemat lisandväärtust anda võimaldavate seadmete vastu

 ülalnimetatud tegevusega seotud ühe täistööajaga teadus- ja arendustöötaja 

kaasamine

 Toetatakse ainult selliseid investeeringuid, millega ei tekitata määruse (EL) 2020/852 

artiklis 17 nimetatud olulist kahju (do no significant harm) 



Sihtgrupp, toetuse määr ja suurus

 Äriseadustiku tähenduses ettevõtja või positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus

 Toetuse kogueelarve on ca 23 mln eurot. Jaotuse ettevõtjate ning teadus- ja 

arendusasutuste kaupa kehtestab maaeluminister käskkirjaga

 Toetust antakse kuni 50% investeeringu maksumusest ja kuni 100% (kuni 5000 eurot 

kuus) toetatava teadus- ja arendustöötaja kaasamise abikõlbliku kulu maksumusest -> 

NB! Riigiabi + VTA reeglid!

 Taotletava toetuse miinimumsuurus ühe taotluse kohta on 500 000 eurot ja taotletava 

toetuse maksimumsuurus on 5 miljonit eurot ühe taotleja kohta



Abikõlblikud kulud

 Kõik abikõlblikud kulud peavad tegevuse elluviimiseks vajalikud, põhjendatud ja 

majanduslikult otstarbekad

 Ehitiste ja seadmete puhul on abikõlblik tegevuse elluviimiseks vajalik kulu

 Ehitise puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve, 

keskkonnamõju hindamise, detailplaneeringu ja ehitise eel- ja põhiprojekti maksumus

 TA-töötaja puhul abikõlblik üksnes personalikulu (töötasu)



Taotluse esitamine (1)

 E-toetuste kaudu PRIAle avaldus + andmed

 Voor avaneb eeldatavalt juulis-augustis, avatud oktoobri lõpuni. Info PRIA ametlikus väljaandes 

Ametlikud Teadaanded, veebilehel + RTK

Taotlusel (väljavõte):

 tegevuse kirjeldus ja eesmärk ning saavutatavad tulemused, sh uuendatava tehnoloogia või 

arendatava toote ja bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmise kirjeldus, 

lisandväärtuse kasvu prognoos, tegevuse mõju KHG heite vältimisele või vähendamisele; 

 teadus- ja arendustöötaja kaasamisel andmed teadus- ja arendustöötaja ettevalmistuse kohta, 

tööülesannete kirjeldus ja kinnituskiri



Taotluse esitamine (2)

Dokumendid, kinnitused (väljavõte)

1) eelnenud majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne (kui pole kättesaadavad äriregistrist);

4) kinnitus tegevuse vastavuse kohta „ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele;

5) taristu investeeringute puhul kliimakindluse tagamise hindamise tulemused;

6) andmed taotluse omafinantseeringu allikate kohta;

7) taotleja esindusõigusliku isiku ja taotluse tegevuste elluviimise eest vastutava(t)e isiku(te) 

elulookirjeldus (CV).

Ehitamise korral:

 ehitise eelprojekt ja eelarve prognoos

 omandi kinnitus (kasutusvaldus, üüri- või rendileping, hoonestusõigus, kaasomand jmt)

Seadme korral:

 eeldatav eelarve

 omandi kinnitus (kaasomand, üüri- või rendileping)



Lisadokumentide esitamine 

Hiljemalt 8 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest:

 pakkumuskutse, hinnapakkumused, andmed valitud parima hinnapakkumuse kohta ja valitud 

parima hinnapakkumuse objektiivse põhjenduse ning teabe pakkumuskutse avaldamise või 

andmed läbiviidud riigihanke kohta

 Ehitamise puhul lisaks:

• ehitustegevuse eelarve ja ehitustegevuse hinnapakkumuse; 

• ehitusloa või ehitusteatise (kui need ei ole kättesaadavad ehitisregistrist);

• ehitise põhiprojekt, mis on koostatud eelprojekti alusel



Taotluste hindamine

 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtpäeva eksperdihinnangu saamiseks sõltumatule eksperdile

 20 tööpäeva jooksul taotluse kohta eksperdihinnang, kus sisalduvad põhjendused ja nõuanded taotlejale

 15 tööpäeva jooksul alates sõltumatu eksperdi hinnangu saamisest võimalus taotlust täiendada

Hindamiskriteerium

Osakaal koondhindest (%)

ettevõte
teadus- ja 

arendusasutus

tegevuse mõju loodavale lisandväärtusele 25 20

tegevuse mõju KHG heite vähendamisele 20 15

taotleja suutlikkus tegevus ellu viia 20 15

tegevuse põhjendatus 20 25

tegevuse uuenduslikkus 15 25



Eeldatav ajakava

MÄÄRUSE JÕUSTUMINE VOORU AVAMINE

juuni-juuli oktoobri lõpp?

TAOTLUSTE 

ESITAMINE

2023 lõpp

EK vahetulemus
(MÄÄRAMISED)

2026 II kv

TEGEVUSED ELLU 

VIIDUD

(10 projekti)

märts 2023

(100 tp)

MÄÄRAMISED

III kv



Aitäh!

argo.peepson@agri.ee


