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Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.05.2011 nr 39

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59
lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40)
artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

§ 1.Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määrust nr 89 „Mikropõllumajandusettevõtte arendamise
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemisetäpsem kord” (RT I,
29.12.2010, 72) muudetakse järgmiselt:

1)määrust täiendatakse §-ga 181järgmises sõnastuses:

„§ 181. Tegevuse rahastamine enne kulutuste tegemist

(1) Toetatava tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kuitoetuse saaja
on piisavalt usaldusväärne ning tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud võimüüdud kaup on üle antud
ning toetuse saaja on need vastu võtnud ja nende eest tasunudvähemalt omafinantseeringuga võrdse summa.
Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldatakapitalirendi puhul.

(2) Lõike 1 kohaselt tegevuse elluviimise rahastamist sooviv toetuse saaja esitab pärastinvesteeringu täielikku
või osadena tegemist PRIAle lisas 6 toodud vormi kohasekuludeklaratsiooni koos § 17 lõikes 1 nimetatud
dokumentidega.

(3) PRIA teeb toetuse saaja tegevuse elluviimise rahastamise otsuse sellise aja jooksul, etnimetatud otsuse alusel
makstav raha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolmekuu jooksul arvates lõikes 2 nimetatud
nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestadesseejuures toetuse saaja usaldusväärsust.

(4) Toetuse saaja võib tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutadaüksnes § 17 lõike 1
punktis 1 väljastatud arve või arve-saatelehel märgitud toetatava tegevuseabikõlblike kulude eest tasumiseks.

(5) Lõikes 4 nimetatud kulude eest peab olema tasutud ning lisas 6 toodud vormi kohanekuludeklaratsioon koos
§ 17 lõike 1 punktis 3 nimetatud dokumendiga peab olema esitatudPRIAle seitsme tööpäeva jooksul tegevuse
elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud rahalaekumisest arvates.

(6) PRIA teeb toetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul lõikes 5 nimetatud nõuetekohastedokumentide
saamisest arvates. Toetuse maksmise korral arvestatakse otsuse kohaseltväljamakstavast toetusrahast
tasaarvelduse korras maha tegevuse elluviimise rahastamise otsusealusel toetuse saajale makstud raha. Toetuse
maksmisest keeldumise korral maksab toetuse saajategevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha
asjaomases ulatuses tagasi.

(7) Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:
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