
 

Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse 

toetuse taotluse s aate esitada e-PRIAs, kuhu saate siseneda klõpsates siin. 

 

Juhime tähelepanu, et punase tärniga „ * “ on portaalis tähistatud kohustuslikud andmeväljad ning ikoon  

avab abiinfo selle välja kohta, mille juures ta asub. Süsteemis oleva kasutusjuhendi leiate nupu   

alt. Taotluse esitamiseks vajutage sinisel menüüribal nuppu „Taotlemine“. 

 

Seejärel klõpsake nupul „Esita toetustaotlus“, valige rippmenüüst õige meede ja klõpsake nupul „Alusta 

esitamist“.  

Juhend mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete 

töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotluse 

esitamiseks e-PRIAs 

 

https://epria.pria.ee/login/#/login


Taotluse täitmine ja esitamine koosneb seitsmest sammust.  

 

1. Üldandmed 

 

Üldandmete samm koosneb kahest plokist: 

1. Taotleja andmed. Süsteem kuvab ekraanile PRIAle esitatud isiku- ja kontaktandmed taotluse 

menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku- ja kontaktandmeid saab 

uuendada e-PRIA keskkonnas „Kliendi andmed“ sakis. 

 

2. Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Süsteem kuvab välja taotleja esindaja isiku- ja 

kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust juhul, kui esitatud taotluse osas tekib 

küsimusi või on vaja edastada infot. Kui taotlejal on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas 

soovitakse anda PRIAle kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omava isik, siis saab seda teha 

vajutades nupule „Vaheta esindaja“. 

Seadusjärgsed õigused on automaatselt päritud äriregistrist. Vajadusel saab ka volitusi anda siinsamas 

keskkonnas, valides ülemiselt menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“.  

Kui taotleja üldandmed on korrektsed, klõpsake vormi all paremas nurgas nupul „Edasi“. 

 

2. Detailandmed 

 

Detailandmete samm koosneb neljast plokist: 

1. Taotleja detailandmed. Selles plokis kogutud andmed on aluseks järgnevates sammudes olevate 

andmeväljade eeltäitmisel ja kontrollimisel.  

 

 Andmeväljal „Taotlejal on „Toiduseaduse“ või „Söödaseaduse“ alusel nõutud tegevusluba“ 

märgib taotleja, kas tal on nõutud tegevusluba olemas. Tegevusluba peab olema kõikidel toidu 

käitlejatel, toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valmistajatel, töötlejatel ja 

turustajatel, samuti kõikidel söödakäitlejatel. Täpsemalt tegevusloa taotlemisest saab lugeda 

Põllumajandus- ja Toiduameti leheküljelt.  

https://pta.agri.ee/ettevotjale-tootjale-ja-turustajale/toidu-tootmine/tegevusload-ja-teavitamine


 

 Andmeväljal „Taotleja olemasoleva majandustegevuse kirjeldus“ kirjutab taotleja, millega 

ettevõtte tegeleb. 

 

 Kui on olemas taotletava toetuse tegevustega seotud veebileht, siis andmeväljal „Palun 

märkige veebilehtede aadressid“ tuleb sisestada veebilehe aadress kujul www.pria.ee. 

 

 Andmeväljal „Taotleja määratlus“ on võimalik taotlejal valida, kas ta on mikroettevõtja, 

väikese suurusega ettevõtja või põllumajandusliku majandustegevusega tegelev 

mikroettevõtja.  

 

o Mikroettevõtted on ettevõtted, kes annavad tööd kuni 10 inimesele ja kelle aastakäive 

või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot 

o Väikeettevõtted on ettevõtted, kes annavad tööd kuni 50 inimesele ja kelle aastakäive 

või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot 

 

Täpsemalt saab ettevõtte suuruse määratlemisest lugeda VKE määratlust käsitlevast 

teatmikust, mis on leitav siit.  

 

Toetust saavad taotleda need mikroettevõtjad ja väikese suurusega ettevõtjad, kelle 

põhitegevusalaks oli äriregistri andmetel taotluse esitamisele vahetult eelnenud 

majandusaastal 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). (EMTAK 2008 selgitavad märkused) 

 

Toetust saab taotleda ka mikroettevõtja, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult 

eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete 

tootmisega ning kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud 

toodete müügitulu koos või eraldi ületas mõlemal majandusaastal 14 000 eurot ning moodustas 

mõlemal majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.   

 

Põllumajandusliku majandustegevusega tegelev mikroettevõtja peab sisestama kahe eelneva 

majandusaasta omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu: 

  

file:///C:/Users/anneliso/Downloads/sme_definition_user_guide_et.pdf
https://www.pria.ee/sites/default/files/2021-06/EMTAK_2008%20%282%29.pdf
https://www.pria.ee/sites/default/files/2021-05/EUROOPA%20LIIDU%20TOIMIMISE%20LEPINGU%20LISAD.pdf


2. Investeeringu vastavus alginvesteeringu nõuetele 

 

Toetust antakse ainult sellise investeeringu tegemiseks, mis vastab alginvesteeringu nõuetele, mille 

tähendus on toodud määruse (EL) nr 651/2014 artiklis 2 punktis 49. Antud plokis peab taotleja valima 

ning selgitama, millistele nõuetele tema poolt kavandatav investeering vastab. 

 

„Jah“ vastuse korral avaneb märkuste lahter, kuhu taotlejal tuleb täpsemalt kirjutada, kuidas 

investeeringu objekt vastab alginvesteeringu nõuetele. Tootmisvõimsuse suurendamise korral tuleb 

kirjeldada koos numbriliste näitajatega. 

 

 

3. Andmed finantsnäitajate koondhinnangu leidmiseks 

 

Taotleja peab esitama vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande juhul, kui see ei ole 

veel äriregistrist kättesaadav. Taotleja peab esitama jooksva majandusaasta bilansi ja kasumiaruande 

juhul, kui see on taotlemise hetkel kestnud vähemalt kuus kuud. Kuni kolme taotluse esitamisele 

eelnenud konsolideeritud majandusaasta aruannete ärakirjad esitatakse ainult siis, kui taotleja kuulub 

kontserni ning need ei ole leitavad äriregistrist. 

 

 

4. Seireandmed 

 

Seireandmete alajaotuse all lisatavad andmed on vajalikud ainult seireks ja neid ei kasutata taotluse 

menetlemisel ning taotluse osas otsuse tegemisel. Ettevõtja põhitegevusala EMTAK kood on taotleja 

viimase majandusaasta aruande andmete alusel päritud automaatselt äriregistrist. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&qid=1535005040664&from=ET


 

3. Hindamise andmed 

 

Sammu eesmärgiks on koondada võimalikult täpne teave taotluse hindamiseks.  

Iga hindamiskriteeriumi juures peab taotleja valima, kas konkreetse kriteeriumi eest soovitakse punkte 

saada (Jah) või ei soovita (Ei). Kui taotleja vastab „Jah“, avanevad kriteeriumi all lisalahtrid, kuhu 

taotleja saab lisada vajalikke tõendavaid dokumente ja selgitab kriteeriumile vastavust.  

 

 

 

  



4.  Majandusaasta andmed 

 

Süsteem kuvab ekraanile taotleja taotlemisele vahetult eelnenud ja vahetult eelnenud teise ning 

kolmanda majandusaasta andmed.  

Kui muudate andmeid äriregistris, saab tehtud muudatused taotlusele kuvada vajutades nuppu „Uuenda 

andmeid äriregistrist“. Kui muudetud andmed sisestati äriregistri teenuses olevatele vormidele, on 

muudetud andmed koheselt kättesaadavad. Kui andmed ei ole muutunud, siis palume ühendust võtta 

äriregistri kasutajatoega e-posti aadressil rik.info@just.ee. 

 

5. Tegevused 

 

Selles sammus sisestatakse tegevused, millele taotleja soovib toetust taotleda. Tegevuste sisestamiseks 

tuleb vajutada nupule „Lisa uus tegevus“.  

 

 Seejärel avanevad vormid, kuhu tuleb sisestada tegevuse andmed ja objekti üldandmed. 

Tegevused jagunevad kahte gruppi: 

a) põhitegevus (seadme ostmine, ehitise ehitamine); 

b) kaasnev tegevus (omanikujärelvalve). 

 

Kaasneva tegevuse ehk omanikujärelvalve andmed saab sisestada peale seda, kui põhitegevus 

(ehitise ehitamine) on sisestatud.  

mailto:rik.info@just.ee


Kui investeeringuobjekt asub Eestis, võib toetust taotleda järgmiste tegevuste jaoks:: 

o Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga 

hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine; 

o Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga 

hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras. 

 

 

 Iga kavandatav investeering tuleb sisestada eraldi tegevusena. Kui tegevuse liik ja tegevus on 

valitud, avaneb investeeringuobjekti detailandmete ja asukoha andmete plokk. 

 

Andmeväljale „Milliste I lisa põllumajandustoodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks 

investeeringuobjekti kasutatakse?“ tuleb kirjutada nende peamiste põllumajandustoodete koodid, 

millest taotleja hakkab toodet valmistama ehk sisendi, mitte lõpp-toodangu ehk valmistoodete, 

koodid. Nimetatud andmeväljale tuleb märkida kuni kaheksakohaline kood (CN-kood), mis on 

leitav tariifi- ja statistikanomenklatuuri loetelust. Kui ühe tegevuse juurde kuulub mitu CN-koodi, 

siis tuleb erinevad koodid eraldada komadega. 

 

Kui ehitisel, mida ehitatakse, on olemas registrikood, kirjutab taotleja selle vastavale andmeväljale. 

Samuti, kui masin või seade paigaldatakse ehitisse, millel on ehitisregistri kood, kirjutab taotleja 

selle vastavale andmeväljale. Ehitisregistri koodi sisestamisel täidab süsteem automaatselt ka 

investeeringuobjekti asukoha andmed. Kui ehitisregistri koodi ei sisestata, tuleb 

investeeringuobjekti asukoht sisestada käsitsi. Alustades aadressi sisestamist, hakkab e-PRIA 

pakkuma valikuid rippmenüüst, kust tuleb valida sobiv aadress. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1754


Kui investeeringu elluviimiseks on nõutud ehitusluba ning see on kohaliku omavalitsuse üksuse 

poolt väljastatud, leiab süsteem selle automaatselt peale ehitisregistri koodi sisestamist. Leitud 

ehitusluba tuleb ära märkida linnukesega ja see lisatakse taotlusele. 

 

NB! Sisestatud aadress tuleb märkida ka põhiaadressiks. Kui investeering teostatakse 

mitmel aadressil, peab vähemalt ühe aadressi märkima põhiaadressiks.  

 

Investeeringuobjekti detailandmed ja asukoha andmed – põhitegevus: ehitise ehitamine 

  

Investeeringuobjekti detailandmed ja asukoha andmed – põhitegevus: seadme ostmine 



Kui tegevuse andmed on sisestatud, tuleb sisestada tegevuse eelarve. Toetust antakse 15 - 40% 

toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Kui taotleja ettevõte on tunnustatud 

mahepõllumajanduse valdkonnas ja kavandatava investeeringu eesmärk on mahepõllumajanduslike 

toodete töötlemine või töötlemine ja turustamine, siis suurendatakse toetuse määra viie protsendipunkti 

võrra, aga mitte rohke kui 45%-ni. 

a. Toetuse määr ja eelarve  

 

Vajutades „Muuda“ nuppu, avaneb kulurea andmete sisestamise aken.  

  

b. Hinnapakkumuste sisestamine 

 

Hinnapakkumuste sisestamiseks tuleb tegevuse real vajutada nupule „Hinnapakkumus“.  



Lisada tuleb vähemalt 3 hinnapakkumust. Kui hinnapakkumusi on alla 3, siis tuleb sisestada 

põhjendus, miks pole minimaalselt nõutud hinnapakkumuste nõue täidetud. Kõik hinnapakkumused 

tuleb sisestada eraldi.  

 

 

 

 

 

6. VKE 

 

VKE on ettevõtete suuruse määratlemise reeglistik. Antud meetmes selgitatakse välja, kas taotleja 

vastab VKE käsitluse mikroettevõtja või väikese suurusega ettevõtja kategooriate nõuetele. 

Lisainfot leiate 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/et/renditions/native.  

Süsteemi poolt päritakse ette äriregistri andmetel tuvastatud taotleja sidus- ja partnerettevõtted. „VKE 

arvutuse aluseks olev keskmine töötajate arv“ võetakse äriregistrist töötajate arvu andmeväljalt, kuid 

seda saab muuta, vajutades konkreetse ettevõtte järel olevale nupule „Muuda“ – antud kriteeriumiga on 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/et/renditions/native


hõlmatud täiskohaga, osalise tööajaga, ajutised ja hooajalised töötajad. Antud kriteeriumi hulka ei 

arvestata: 

a) praktikante ja üliõpilasi, kes on praktika- või kutseõppelepingu alusel kutseoskusi 

omandamas; 

b) rasedus- ja sünnituspuhkusel või lapsehoolduspuhkusel olevaid töötajaid. 

 

Töötajate arvu väljendatakse aasta tööühikutes (ATÜ). Üheks ühikuks loetakse kogu vaatlusaasta 

jooksul ettevõttes või selle nimel täiskohaga töötanud isik. Nende isikute töö, kes ei töötanud terve 

aasta, s.t osalise tööajaga isikute ja hooajatöötajate töö, võetakse arvesse ATÜ murdosadena. 

Kui süsteemi poolt ei ole sidus- ja partnerettevõtet vormile päritud (eelkõige välismaal registreeritud 

sidus- ja partnerettevõtted ning seotused, mis äriregistris ei kajastu, ning füüsilisest isikust omanike 

teised ettevõtted), siis on taotlejal võimalik neid lisada vajutades ettevõtte, millele sidus- või 

partnerettevõtet lisama hakatakse, järel olevale nupule „Lisa uus seos“. Erandjuhtudel on võimalik 

sidus- või partnerettevõte VKE arvestusest eemaldada ning seda saab teha, vajutades konkreetse 

ettevõtte järel olevale nupule „Muuda“ ning valides mittearvestamise põhjuse. 

Erandid. Ettevõtet võib käsitada siiski autonoomsena – ja seega ettevõttena, millel puuduvad 

partnerettevõtted – isegi juhul, kui mõni järgmist liiki investor on saavutanud või ületanud 25% künnise: 

 avalik-õiguslikud investeerimiskorporatsioonid, äriinglid; 

 ülikoolid ja mittetulunduslikud uurimiskeskused; 

 institutsionaalsed investorid, sealhulgas regionaalarengufondid; 

 autonoomsed kohalikud omavalitsused, mille aastaeelarve on alla 10 miljoni euro ja kus on alla 

5000 elaniku. 

Ühel eespool nimetatud investoril või mitmel neist võib individuaalselt olla kuni 50% osalus ettevõttes, 

tingimusel et ta/nad ei ole üksikult või koos seotud asjaomase ettevõttega. 

Taotleja saab valida, kas VKE kategooria leidmisel võetakse arvesse aastabilanssi või aastakäivet. 

Aastakäibe arvestamiseks tuleb vajutada nuppu „Muuda“ ja teha vastav valik. 

Isegi kui ettevõtja kategooria ei vasta tingimustele, ei tee süsteem takistusi taotluse esitamiseks ning 

taotleja vastavus või mittevastavus kategooria nõuetele selgitatakse välja menetleja poolt taotluse 

menetlemise käigus.  

  



 

7. Esitamine 

 

Esitamise sammus kuvab süsteem: 

 taotletav summa;  

 täidetud taotluse PDF eelvaade (veendumaks, et kõik andmed on korrektselt taotlusele kirja 

saanud); 

 taotlejal on võimalik avaldada tahet, et ta soovib antud toetustaotluse ja selle maksetaotlus(t)e 

otsuse(d) saada elektrooniliselt. Sellisel juhult taotlejale otsust paberkujul ei saadeta. 

 

Maksuvõlgade või nende puudumise infot uuendatakse EMTAst üks kord ööpäevas. Kui maksuvõlg 

tasutakse taotlusperioodi viimasel päeval, siis ei uuene andmed samal päeva ning taotlus võib jääda 

õigeaegselt esitamata. 

 



Käesolev juhend on kättesaadav igal taotluse täitmise sammul. Kui taotluse täitmisel tekib küsimusi, 

siis palume ühendust võtta investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või e-posti aadressil 

info@pria.ee. 

Kui vajate e-teenuste kasutamisel abi, palume pöörduda PRIA maakondlikesse teenindusbüroodesse, 

mille kontaktid leiate PRIA kodulehelt aadressil https://www.pria.ee/teenindusburood. 

Teenindusbüroodes on kohapeal olemas kliendiarvutid, mille kasutamiseks saate broneerida aja 

https://web.pria.ee/broneering/. Oluline on teada, et PRIA maakondlike teenindusbüroode töötajate 

ülesandeks on üksnes info edastamine, juhendmaterjali jagamine ning e-PRIA teenuste ja kliendiarvuti 

kasutajate abistamine. PRIA teenistujad ei tohi taotlejatele taotlustele kantavate andmete osas 

sisulist nõuannet jagada, küll aga võib PRIA teenistuja käest küsida teavet üldise informatsiooni, 

õigusaktide, e-PRIA kasutamise jms kohta. 

Lisaks on võimalik kasutada ekraanipildi jagamise teenust. Võttes ühendust PRIA infotelefoniga või 

konkreetse PRIA teenistujaga, on võimalik jagada ekraanipilti e-PRIA kuvast. Loe täpsemalt siit. 

mailto:info@pria.ee
https://www.pria.ee/teenindusburood
https://web.pria.ee/broneering/

