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Kinnitatud MES nõukogu 

08.04.2020 otsusega nr 4.1 

 

 
1 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega 

teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).   

Laen väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

 

Eesmärk Kapitalile ligipääsu parandamine väikese- ja keskmise suurusega (sh 

mikroettevõtjale) ettevõtjale1 

Sihtgrupp 1. Põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevad ettevõtjad;  

2. põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, 

turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevad ettevõtjad; 

3. kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutsevad ettevõtjad; 

4. hoiu-laenuühistud, kes kuuluvad Eesti Hoiu-Laenuühistute Liitu; 

5. mittetulundusühingud; 

6. sihtasutused; 

7. maamajandusega tegelevad ettevõtjad; 

8. ettevõtjate esindusorganisatsioonid. 

Laenu tingimused:  

sihtotstarve investeerimiseks ja käibevahenditeks; 

summa kuni 5 miljonit eurot; 

intress 

 
Fikseeritakse laenu välja andmise hetkel kuni 5 aastaks. Intress kujuneb vastavalt 

Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatavale 

intressimäärale pluss minimaalselt 4% (sõltuvalt krediidi kvaliteedist ja tagatistest). 

kestus maksimaalselt kuni 25 aastat, kuni 5-aastase maksepuhkusega; 

tagatised 

 

Kinnisvara, vallasvara, käendused ning muud laenuandja poolt aktsepteeritavad ja 

vajalikuks peetavad tagatised. Tagatis peab katma vähemalt 50% laenu põhiosast. 

maksegraafik Vastavalt vajadusele, sh võrdsete põhiosamaksetena, annuiteetmaksetena või 

ühekordse tagasimaksena laenuperioodi lõpus või erigraafik.  

muud tingimused Laenulepingu muutmise taotlust käsitletakse uue laenutaotlusena, mida 

menetletakse kehtivate tingimuste kohaselt. 

Laenu taotlemiseks 

esitatavad 

dokumendid 

Vormikohane laenutaotlus; eelmise majandusaasta aruanne või eelmise aasta 

finantsandmed aastalõpu seisuga (so bilanss ja kasumiaruanne); eelneva kvartali 

bilanss ja kasumiaruanne; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast; 

aktsionäride ja osanike nimekiri laenu taotlemise seisuga; põhikirjas sätestatud 

pädeva organi otsus laenu taotlemise kohta; olemasolul kinnisvara hinnang; 

olemasolul krediidiasutuse või reitinguagentuuri poolt antud krediidireiting; muud 

sihtasutuse poolt vajalikuks peetavad dokumendid. 
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2 Komisjoni teatis. Suunised raskustes olevate mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja 

ümberkorraldamiseksantava riigiabi kohta. ELT C 249, 31.07.2014 

Piirangud ja 

kumuleerimine 

(a) Laenu ei saa anda ettevõtjale, keda loetakse raskustes olevaks ettevõtjaks 

mittefinantsettevõtjate päästmiseks ja ümberkorraldamiseks antava riigiabi suuniste 

p 20 tähenduses2.   
(b) Kui laenuga kaasneb vähese tähtsusega abi andmine, siis on laenu andmine ja 

laenusumma suurus sõltuvuses vähese tähtsusega abi piirmääradest ja reeglitest (sh 

kumuleerimise reeglitest). 

(c) Kui laenuga kaasneb riigiabi, siis on laenu andmine ja laenusumma suurus 

sõltuvuses riigiabi määradest ja reeglitest (sh kumuleerimise reeglitest). 

(d) Sihtasutuse nõukogu võib laenu andmisele kehtestada territoriaalsel, 

tegevusvaldkondlikul või muule põhimõttele tuginevad piirangud.  

 

Seadusandlik alus Euroopa Liidu toimimise leping  ELT C 83, 30.03.2010; 

Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1407/2013 (ELT L 352, 24.12.2013); 

Euroopa komisjoni  määrus (EL) nr 1408/2013 (ELT L 352, 24.12.2013); 

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 717/2014, (ELT L 190/45, 28.6.201); 

Euroopa komisjoni määrus (EL) nr 717/2014 (ELT L 190/45, 28.6.2014); 

Euroopa komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 (ELT L 187/1, 26.6.2014); 

Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1388/2014 (ELT L 369/37, 24.12.2014); 

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, mittetulundussektorile ja laenu 

finantseerijatele laenu andmise kord (laenamise kava) (Kinnitatud MES nõukogu 

05.04.2019 otsusega (3.2); 

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus ( RT I, 15.03.2019, 22); 

Kalandusturu korraldamise seadus ( RT I, 28.12.2018, 37); 

Põllumajandusministeeriumiga sõlmitud halduslepingu nr 297 muutmise leping 

3.4-23/87 (RT I, 01.04.2015, 11); 

MESi põhikiri. 


