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Määrus kehtestatakse “Perioodi 2004–2006 Struktuuritoetuse seaduse” § 16 lõike 1 alusel.

[RTL 2009, 96, 1425- jõust. 01.01.2010]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Määruse reguleerimisala

 Määruses sätestatakse «Struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava
(edaspidi arengukava) kolmanda prioriteedi meetme 3.3 «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas»
raames ettevõtjale majandustegevuse mitmekesistamise toetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärgid, toetatavad
tegevused, nõuded taotlejale ja taotlusele, taotluse esitamise tähtaeg ja asutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse
läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete
teostamise tingimused ja kord.

§ 2. Meetme eesmärk

 (1) Meetme «Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas» üld-eesmärk on suurendada küla, alevi ja
aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) elavate isikute tööhõivet ja tulutaset maaettevõtluse arendamise
kaudu.

 (2) Meetme spetsiifilised eesmärgid on:
 1) toetada tegevusi, mille eesmärk on säilitada või luua maapiirkonnas mittepõllumajanduslikes
väikeettevõtetes töökohti;
 2) kohaliku tooraine kasutamisele või teenuste osutamisele suunatud väikeettevõtete arendamine
maapiirkonnas.
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§ 3. Riigiabi

 Meetme raames antav toetus on riigiabi Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ Euroopa Ühenduse
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile
(EÜT L 10, 13.01.2001, lk 33) mõistes, välja arvatud juhul, kui toetust antakse lisa 1 punktides 3.5 ja 3.6
nimetatud tegevuste ja investeeringuobjektide kohta.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

2. peatükk
TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED,

TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR 

§ 4. Nõuded toetuse taotlejale

 (1) Toetust võib taotleda Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite
87 ja 88 kohaldamisest väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele antavale riigiabile mõistes mikroettevõtja,
kelle müügitulu taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal on üle 50 000 krooni (edaspidi taotleja).

 (2) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

 (3) Taotleja on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt 12 kuud.

 (4) Taotlejale ei ole taotletava tegevuse kohta arengukava peatükkides 3.2.5, 3.3.2 ja 3.3.3 nimetatud meetmete
raames tehtud taotluse rahuldamise otsust.

 (5) Taotlejal ei ole riiklikke maksuvõlgnevusi või maksuvõla tasumine on ajatatud.

 (6) Taotleja majanduslikku jätkusuutlikust võib eeldada vähemalt viie investeeringujärgse aasta jooksul.

 (7) Kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktides 3.1 – 3.4 nimetatud tegevuste kohta, peab ta sellel tegevusalal
tegutsemiseks vastavalt «Kaubandustegevuse seadusele» olema kantud majandustegevuse registrisse.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 5. Toetatavad tegevused ja investeeringuobjektid

 (1) Taotleja võib taotleda toetust lisas 1 nimetatud investeeringuobjektide (edaspidi investeeringuobjekt) kohta,
kui kavandatav investeeringuobjekt asub maapiirkonnas ning ehitis, mida rekonstrueeritakse või kuhu seadmed
paigutatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks
aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

 (2) Lisa 1 punktis 4 nimetatud tegevuste korral võib taotleda toetust lisas 7 loetletud toiduainete töötlemiseks.

 (3) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, peab taotleja olema
investeeringuobjekti kohta väljastanud mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt kolm vormikohast
pakkumiskutset (lisa 2) koos pakkumise tehniliste tingimuste loeteluga (edaspidi investeeringuobjekti
pakkumiskutse) ja olema saanud vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumised koos pakkumise
tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti
hinnapakkumine). Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada üksteise
äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu) juhatusse või nõukokku.

 (4) Kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 156 466 krooni, peab taotleja olema väljastanud
mitte varem kui 1. jaanuaril 2004. aastal vähemalt ühe investeeringuobjekti pakkumiskutse ja olema saanud
vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumise. Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär
või liige ei tohi omada üksteise äriühingus osalust ega kuuluda üksteise (äriühingu) juhatusse või nõukokku.

 (5) Toetatava tegevuse osaks võib olla ka kavandatud investeeringuobjektiga kaasnev tellitud projekteerimistöö
ja projekteerimiseks vajalik ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline uurimistöö (edaspidi ettevalmistav töö), mille
kohta on isik, kellelt taotleja tellis tööd või teenust, väljastanud arve või arve-saatelehe mitte varem kui 1.
jaanuaril 2004. aastal ning mille eest on tasutud enne taotluse esitamist.

 (6) Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni, siis peab taotleja olema
ettevalmistava töö kohta väljastanud vähemalt kolm vabas vormis koostatud pakkumiskutset ja saanud vähemalt
kolmelt pakkujalt hinnapakkumised. Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada üksteise äriühingus osalust.

 (7) Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja
investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]
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§ 6. Tegevused, mille kohta ei saa toetust taotleda

 Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
 1) maa ja olemasolevate ehitiste ostmine, rentimine või liisimine;
 2) tolli-, sisseveo-, käibe- ja muud maksud, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse ja kustutatakse muul moel ning
mis ei moodusta osa Eesti üldisest maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suured kulutused projekti
mis tahes osale;
 3) tasu taotleja enda või tema töötajate tehtud tööde eest;
 4) remondi- ja rendikulud, kütuse-, palga-, koolitus-, side- ja transpordikulud ning muud tegevuskulud;
 5) liising, kui omandiõigus ei lähe üle toetuse saajale;
 6) teenustasu pangatoimingute eest, intressid, tagatismaksed ja muud finantsteenustega seotud kulud;
 7) transpordivahendite soetamine, välja arvatud transpordivahendile paigaldatavad seadmed, mille eripära
tuleneb taotleja töödeldavatest toodetest ja rändkauplused;
 8) juriidiliseks konsultatsiooniks, raamatupidamisteenuse eest tasumiseks, patendi ja litsentsi ostmiseks ning
teostatavusuuringuks tehtud kulutused, välja arvatud ehitise projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogilisteks ja -
geodeetilisteks uurimistöödeks tehtud kulutused;
 9) tasu projekti teostajale või selles osalejale enne projekti lõpetamist rahalisi laekumisi võimaldavate tööde,
teenuste ja kaupade eest;
 10) kulutused reklaamile;
 11) kasutatud seadmete ostmiseks tehtud kulutused;
 12) selliste masinate, seadmete ja tehnoloogiliste liinide soetamine, mida kasutatakse Euroopa Ühenduse
asutamislepingu lisas 1 nimetatud toodete tootmiseks ja töötlemiseks.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 7. Projekti maksumus

 (1) Määruse §-s 5 nimetatud toetatavate tegevuste (edaspidi projekt) maksumuse moodustavad:
 1) investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus;
 2) ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus, mis võib olla kuni 12% punktis 1 nimetatud maksumusest.

 (2) Kui ettevalmistava töö maksumus ületab 12% lõike 1 punktis 1 nimetatud maksumusest, arvestatakse
ettevalmistava töö maksumuseks 12% lõike 1 punktis 1 nimetatud maksumusest.

§ 8. Toetuse määr ja suurus

 (1) Toetust antakse kuni 50% projekti maksumusest.

 (2) Toetuse suurus on kavandatava projekti maksumuse ning oma- ja laenuvahendite vahe suurus. Kavandatava
projekti maksumuse ning oma- ja laenuvahendite vahe suurus arvestatakse eraldi iga kavandatava majandusaasta
kohta juhul, kui projekti teostamine on kavandatud mitmele majandusaastale.

 (3) Lõigete 1 ja 2 alusel arvutatav maksimaalne taotletav toetuse summa koos ettevalmistava töö maksumusega
ühe taotleja kohta võib olla järgmine:
 1) kuni 400 000 krooni aastas, kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktis 1 või 3 nimetatud tegevuse kohta;
 2) kuni 600 000 krooni aastas, kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktis 2 või 4 nimetatud tegevuse
kohta.”;(3¹) Eelarvevahendid jaotatakse võrdselt taotlejate gruppide vahel, kes on põllumajandustootjad
põllumajandusministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 36 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 3.1
“Investeeringud põllumajandustootmisse” tingimused” § 3 lõike 1 kohaselt, ja muud ettevõtjad. Taotlejate
gruppide kohta moodustatakse eraldi taotluste paremusjärjestused. Kui ühes taotluste paremusjärjestuses olevate
taotluste rahuldamiseks ettenähtud eelarvevahenditest jääb osa kasutamata, kasutatakse neid teises taotluste
paremusjärjestuses olevate taotluste rahuldamiseks.

 (4) Maksimaalne taotletav toetuse summa ühe taotleja kohta on 1 564 660 krooni meetme raames kokku.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

3. peatükk
TOETUSE TAOTLEMINE JA

TAOTLUSELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 9. Taotluse esitamine ja tähtaeg

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse selleks ettenähtud tähtajal avaldus ja äriprojekt ning neis esitatud
andmeid tõendavad dokumendid Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 «Struktuuritoetuse
rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete
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loetelu kinnitamine» alusel määratud struktuuritoetuse rakendusüksusele, kelleks selle meetme raames on
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).

 (2) Dokumendid esitatakse originaaldokumentidena, kui määruses ei ole ette nähtud dokumendi koopia
esitamist. Taotlemisel lisatakse ka koopiad kõikidest esitatavatest originaaldokumentidest ja dokumentide
koopiatest.

 (3) Toetuse esmakordsel taotlemisel esitab taotleja koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega avalduse taotleja
andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks, kui taotleja andmed ei ole kantud
põllumajandustoetuse ja põllumassiivide registrisse.

 (4) PRIA teatab toetuse taotluste esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 (5) Taotleja võib esitada ettenähtud tähtajal vaid ühe taotluse ühe lisas 1 nimetatud tegevuse kohta.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 10. Toetuse taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse PRIA-le kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgses piirkonnas
taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametniku kaudu vormikohane avaldus (lisa 3) ja äriprojekt (lisa 4) ning neis
esitatud andmeid tõendavad dokumendid, mis on nimetatud lõigetes 2–6 (edaspidi taotlus).

 (2) Taotleja esitab isikut tõendavate dokumentidena:
 1) koopia maksukohustuslaste registri tõendist, kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole kantud
äriregistrisse;
 2) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia ja seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul lisaks tema
volitusi tõendav volikiri;
 3) mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga nimekiri
aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud üle 20% aktsiakapitalist, nimekiri osanikest, kelle osaga on
esindatud üle 20% osakapitalist või nimekiri tulundusühistu liikmetest;
 4) taotleja poolt kinnitatud punktis 3 toodud ettevõtjate andmed töötajate arvu, bilansimahu ja netokäibe
ning sõltumatuse kohta Euroopa Komisjoni määruse 70/2001/EÜ mõistes taotlemisele vahetult eelnenud
majandusaasta viimase päeva seisuga.

 (3) Taotleja esitab raamatupidamise andmeid ja maksukohustuslasele esitatud nõuete täitmist tõendavate
dokumentidena:
 1) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta
aruande koopia, mis kajastab äriühingu tegevust vähemalt kuue kuu jooksul;
 2) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja
kasumiaruande koopia või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust
pidava füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta
raamatupidamisregistrite alusel koostatud koond ettevõtlustulude ja -kulude kohta; seejuures peavad
majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne või ettevõtluse tulude ja kulude koond kajastama ettevõtja vähemalt
kuue kuu tegevust;
 3) taotleja esitatud majandusaasta bilansile vastav pikaajaliste kohustuste loetelu taotluse esitamisele vahetult
eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga. Loetelus näidatakse ära kreeditori nimi ja kohustuse suurus ning
kreeditori kinnitus loetelus märgitud pikaajalise kohustuse täitmise ja maksetähtaja kohta kinnituse väljaandmise
kuupäeva seisuga. Kreeditori kinnitus ei ole vajalik «Põllumajandusreformi seadusest» tulenevate ühistatud vara
ja tööosakute kompenseerimise kohustuste kohta;
 4) taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga ehitiste, masinate,
seadmete, tööriistade, sisseseade ja muu inventari kohta koostatud loetelu, milles märgitakse põhivara ostmise
või ehitamise aasta, soetusmaksumus ja nende soetusmaksumus kokku;
 5) lisa 1 punktis 3.3 nimetatud kaupluse rekonstrueerimise puhul ning punktis 3.4 nimetatud rändkaupluse
ning kaupluse seadmete soetamise puhul loetelu põllumajandustootjatega seotud lepingutest taotluse
esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga, milles kajastub põllumajandustootja, tarnitava
põllumajandussaaduse nimetus ja kogus, ning lepingu kehtivuse aeg;
 6) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja
Tolliameti tõend selle kohta, et taotleja on täitnud tõendi väljastamise päeva seisuga maksuseadustes sätestatud
kohustused ja et tal ei ole maksuvõlga või maksuvõla tasumise ajatamise korral on ta maksud tasunud ajakava
kohaselt.

 (4) Taotleja esitab kavandatava investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele tõendavate
dokumentidena:
 1) koopia väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumisele vastavast investeeringuobjekti pakkumiskutsest
koos tehnilise spetsifikatsiooniga;
 2) vähemalt kolme pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopiad koos tehnilise spetsifikatsiooniga,
kui investeeringuobjekti maksumus ületab 156 466 krooni, kui investeeringuobjekti maksumus on alla
156 466 krooni, siis vähemalt ühe pakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumise koopia koos tehnilise
spetsifikatsiooniga;
 3) vormikohase hinnavõrdlustabeli (lisa 5) määruse § 5 lõikes 3 nimetatud investeeringuobjekti kohta,
kusjuures väljavalitud hinnapakkumine peab olema objektiivselt põhjendatud;
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 4) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku koopia, kui see on nõutav
«Ehitusseaduse» kohaselt;
 5) lisa 1 punktis 4 loetletud investeeringuobjektide, lisa 1 punktides 3.3 nimetatud kaupluse ja 3.4
nimetatud kaupluse, rändkaupluse ja autodele monteeritavate külmutus- ja jahutusseadmete puhul vastavalt
«Toiduseaduses» sätestatud pädevusele Veterinaar- ja Toiduameti või Terviseameti hinnangu kavandatava
investeeringuobjekti investeeringujärgse nõuetele vastavuse kohta;
[RTL 2009, 96, 1425- jõust. 01.01.2010]
 6) koopia "Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse" § 20 lõikes 1 nimetatud
keskkonnamõju hindamise aruandest või koopia keskkonnateenistuse või kohaliku omavalitsuse otsusest selle
kohta, et kavandatava investeeringu tegemiseks ei ole keskkonnamõju hindamine vajalik;
 7) koopia arve-saatelehest või arvest, mille on väljastanud isik, kellelt taotleja tellis ettevalmistava töö ning
nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse
koopia;
 8) koopia dokumendist, mis tõendab, et ehitis, mida rekonstrueeritakse või kuhu seadmed paigutatakse, kuulub
taotleja omandisse või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
 9) lisa 1 punktis 2 või 4 nimetatud tegevuse puhul taotluse esitamisele järgneva aasta kohta kasutatava tooraine
tarnijate nimekirja, milles on välja toodud toorainega varustaja nimi, tarnitava tooraine kogus ja päritolu;
 10) kohaliku omavalitsuse tõendi selle kohta, et ehitis on olnud täies ulatuses kasutusest väljas taotluse
esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul;
 11) mittetulundusühingu Eesti Puuetega Inimeste Koda antud asjakohase kinnituse, kui lisas 1 nimetatud
investeeringul on positiivne mõju puuetega inimestele.

 (5) Taotleja ettevõtte nõuetekohasust tõendab mitte varasema kui taotluse esitamise kuule vahetult eelnenud
kuu esimese päeva seisuga taotleja senise tegevuskohajärgse valla- või linnavalitsuse õiend selle kohta, et
taotlejale ei ole tehtud ettekirjutust keskkonnakaitsenõuete rikkumise eest või et ettekirjutuses märgitud puudus
on kõrvaldatud.

 (6) Avaldus «Struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõikes 1 nimetatud struktuuritoetuse registrisse kandmiseks.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

4. peatükk
TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11. Taotluse vastuvõtmine

 (1) PRIA kontrollib taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist. PRIA
teeb väljatrüki taotleja äriregistri kaardist, mille taotleja allkirjastab.

 (2) Taotluse esitamisel tehtud kontrolli tulemused kantakse kontroll-lehele, kuhu märgitakse esitatud ja
esitamata dokumendid.

 (3) Kui taotlus koos kõikide nõutavate dokumentidega on esitatud tähtaegselt, registreerib PRIA taotluse
infosüsteemis ning teeb väljatrüki § 10 lõikes 6 nimetatud avalduse osast kahes eksemplaris, mille taotleja ja
taotluse vastuvõtmiseks volitatud ametnik allkirjastavad. Teine eksemplar avaldusest väljastatakse taotlejale.
Volitatud ametnik avab taotlustoimiku, millele lisatakse nimetatud avalduse väljatrükk, taotleja äriregistri kaart
ja kontroll-leht.

 (4) Kui taotleja ei esitanud toetuse taotlemiseks kõiki nõutavaid dokumente või ei esitanud taotlust tähtaegselt,
taotlust vastu ei võeta ja taotlustoimikut ei avata. Kui taotluse vastuvõtmisel ei saa üheselt tõlgendada nõutava
dokumendi vajadust ja sisulist täpsust, võtab PRIA taotluse vastu ja volitatud ametnik avab taotlustoimiku.

§ 12. Andmete õigsuse kontroll

 (1) PRIA kontrollib vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja
vastavust “Struktuuritoetuse seaduses” ning määruses sätestatud nõuetele.

 (2) PRIA volitatud ametnikul on taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ametitõendi esitamisel
õigus viibida taotleja nõusolekul või selle isiku nõusolekul, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib
teenust või tööd või ostab kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumente
kohapeal.

 (3) Kontrolli tulemuste kohta koostab PRIA kontrollakti, mille allkirjastavad volitatud ametnik ja taotleja või
isik, kellelt taotleja investeeringu tegemiseks tellib teenust või tööd või ostab kaupa.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]
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§ 13. Taotluse ja taotleja vastavaks tunnistamise alused ja kord

 (1) Nõuetele vastavaks tunnistamiseks võrdleb PRIA avalduses ja äriprojektis märgitud andmeid omavahel ja
neid andmeid tõendavates dokumentides esitatud andmetega ning analüüsib taotleja eelnenud majandustegevust
ja kavandatavale projektile järgnevat majandustegevust kajastavaid finantsmajanduslikke andmeid ja nende
omavahelisi seoseid.

 (2) PRIA määrab «Struktuuritoetuse seaduse» § 19 lõike 2 kohaselt taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks,
kui esitatud taotluses või muudes määruse alusel esitatud dokumentides on ebatäpsusi. Kui puudused
kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

 (3) Taotleja poolt esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste riiklike
registrite andmeid.

 (4) PRIA esitab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotlejate nimekirja, millest nähtub iga taotleja
investeeringuobjektide loetelu. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kontrollib, et nimetatud investeeringuobjektid
ei ole rahastatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele määratud vahenditest. Kontrolli tulemused edastatakse
PRIA-le nimekirja saamisest arvates viie tööpäeva jooksul.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 14. Eelnenud majandustegevuse analüüsimine

 (1) Taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta andmete alusel tehakse taotleja majandustegevuse
jätkusuutlikkuse analüüsimiseks kindlaks, kas tema maksevõime näitaja on suurem kui 1,0, likviidsuskordaja
on suurem kui 0,3, käiberentaabluse näitaja on suurem kui 0% ja võlakordaja on väiksem kui 2,3.
Selleks arvutatakse äriprojektis taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta kohta märgitud
finantsmajanduslike näitajate alusel:
 1) maksevõime näitaja, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa vastava majandusaasta lühiajaliste
kohustuste summaga;
 2) likviidsuskordaja, mille arvutamiseks jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa,
vastava majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
 3) käiberentaabluse näitaja, mille arvutamiseks jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga või
kassapõhise raamatupidamise arvestuse korral tulude ja kulude vahe jagatakse tulude summaga ning
korrutatakse 100-ga;
 4) võlakordaja, mille arvutamiseks jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa vastava
majandusaasta omakapitali summaga.

 (2) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 15. Järgneva majandustegevuse analüüsimine

 (1) Kavandatavale projektile järgneva majandustegevuse jätkusuutlikkuse analüüsimiseks võrreldakse
äriprojektis märgitud taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta vastavaid andmeid kavandatavale
projektile järgnevate majandusaastate kavandatud andmetega.

 (2) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

 (3) Lõikes 1 nimetatud võrdluse alusel tehakse kindlaks, kas toetuse saaja säilitab töökohad samas mahus.

 (4) [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

 (5) Kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktis 4 nimetatud tegevuse kohta, siis lõikes 1 nimetatud võrdluse abil
tehakse kindlaks, et pärast investeeringu tegemist suureneb lisas 7 nimetatud toiduainete müügitulu osakaal
realiseerimise netokäibes.

 (6) Kui taotleja taotleb toetust lisa 1 punktides 3.3 ja 3.4 nimetatud kaupluse rekonstrueerimiseks või kaupluse
seadmete ostmiseks, siis lõikes 1 nimetatud võrdluse abil tehakse kindlaks, et pärast investeeringu tegemist
jätkatakse põllumajandustootjatelt lepingute alusel tarnitud põllumajandussaaduste müüki.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 16. Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

 (1) Taotleja ja taotlus vastab toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui:
 1) on täidetud määruses sätestatud nõuded;
 2) kõik omavahel võrreldavad andmed on samased;
 3) kõik võrreldavad andmed, sealhulgas analüüsitavad finantsmajanduslikud andmed ja nende omavahelised
seosed samasust kinnitavad.

 (2) PRIA volitatud ametnik koostab kontroll-lehe. Kui taotleja, tema eelnenud majandustegevus, kavandatav
projekt või sellele järgnev majandustegevus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse kontroll-
lehel, millised nõuded ei ole täidetud ja milliste andmete põhjal mittenõuetekohasus kindlaks tehti.
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 (3) Taotleja või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral tehakse taotluse rahuldamata jätmise otsus.

§ 161. Taotluste hindamine ja paremusjärjestuse moodustamine

 (1) PRIA hindab nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 kohaselt.

 (2) Taotlusi hinnatakse lisas 8 toodud hindamiskriteeriumide alusel.

 (3) Taotluste paremusjärjestuse moodustamisel loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud
taotlus.

 (4) Võrdse hindepunktide summa saanud taotluste korral loetakse paremaks taotluse esitamisele vahetult
eelnenud majandusaastal madalama võlakordaja näitajaga taotleja taotlus.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 17. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

 (1) “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 alusel kuuluvad rahuldamisele hindamise tulemusel moodustatud
taotluste paremusjärjestuse alusel parimad taotlused, mis on saanud vähemalt 1/4 punkti maksimaalsest
koondhindest ja mille rahastamise summa ei ületa taotluste rahastamise eelarvet.

 (2) PRIA peadirektor teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse “Struktuuritoetuse seaduse” § 20
lõike 3 alusel 90 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest.

 (3) PRIA võib taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemise tähtaega pikendada 120
tööpäevani arvates taotluse esitamise tähtaja lõppemisest, teatades taotlejale otsuse tegemise tähtaja
pikendamisest lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul.

 (4) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole võimalik või põhjendatud, võib PRIA teha taotluse osalise
rahuldamise otsuse “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 6 alusel.

 (5) Taotlus jäetakse rahuldamata “Struktuuritoetuse seaduse” § 20 lõike 3 või 6 alusel.

 (6) Kui ettevalmistav töö ei vasta § 5 lõigetes 5 ja 6 ning § 7 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuetele või kui
esinevad “Struktuuritoetuse seaduse” § 19 lõikes 4 toodud alused, jäetakse taotlus rahuldamata ettevalmistava
töö osas.

 (7) PRIA saadab taotlejale taotluse rahuldamata jätmise otsuse koopia viie tööpäeva jooksul arvates otsuse
tegemisest posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

 (8) Toetuse saaja põhjendatud avalduse esitamise korral võib PRIA “Struktuuritoetuse seaduse” § 20² kohaselt
taotluse rahuldamise otsust muuta ja selle kehtetuks tunnistada 30 tööpäeva jooksul arvates avalduse saamisest.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 18. Toetuse vastuvõtmise kinnitamine

 (1) “Struktuuritoetuse seaduse” § 201lõike 2 kohaselt saadab PRIA toetuse saajale kinnituskirja kahes
eksemplaris ja kulude deklareerimiseks lisas 6 toodud väljamaksetaotluse vormi (edaspidi kuludeklaratsioon)
posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.

 (2) Toetuse kasutamise tingimusteks on eelkõige:
 1) toetuse vastuvõtmine;
 2) toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalve teostamise võimaldamine;
 3) tegevuse jätkamine alal, mille kohta toetust taotletakse, vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
 4) investeeringuobjekti säilitamine ja sihipärane kasutamine vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
 5) saadud raha toetuse mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasimaksmine;
 6) “Struktuuritoetuse seaduse” § 41lõikes 3 nimetatud muude kohustuste täitmine;
 7) PRIA määratud tähtajal “Struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustel ja korras
PRIA-le toetuse mõju hindamiseks kirjalike andmete esitamine viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest.

 (3) Kui toetuse saaja on nõus kinnituskirjas sätestatud tingimustega, kirjutab ta kinnituskirjale alla, märgib
allakirjutamise kuupäeva ja tagastab kinnituskirja ühe eksemplari PRIA-le posti teel väljastusteatega tähtkirjaga
15 kalendripäeva jooksul arvates kinnituskirja saamisest.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]
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§ 19. Muudatustest teavitamine

 Toetuse saaja teavitab kirjalikult PRIA-t:
 1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
 2) äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutustest;
 3) ettevõtte töötajate arvu suurenemisest üle 9 ning aastakäibe ja aastabilansi kogumahu suurenemisest üle 31
293 200 krooni;
 4) ettevõtja ümberkujundamisest, ühendamisest ja jagamisest ning ettevõtte või selle osa üleminekust;
 5) investeeringuobjektiga seotud muutustest;
 6) muudest toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud asjaoludest, mille tõttu toetuse taotluses esitatud
andmed ei ole enam täielikud või õiged.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

5. peatükk
TOETUSE VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED 

§ 20. Investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

 (1) Toetuse saaja teeb vastavalt projektile investeeringu ja esitab investeeringut tõendavad dokumendid kuni
neljas osas ühe taotluse kohta. PRIA teatab investeeringu teostamist tõendavate dokumentide esitamise tähtaja
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded samaaegselt toetuse taotluste esitamise tähtajaga.

 (2) Toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2
alusel kehtestatud tingimustel ja korras pärast projekti täielikku või osadena teostamist ja selle eest täielikult või
osaliselt tasumist, kuid mitte varem kui pärast kinnituskirjale allakirjutamist, kuludeklaratsiooni koos järgmiste
dokumentidega:
 1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
 2) kui investeeringuobjektiks on ehitis, siis isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa,
väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi
koopia;
 3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava
maksekorralduse koopia.

 (3) Kapitalirendi (liising) puhul esitab toetuse saaja PRIA-le pärast investeeringu täielikku või osadena
teostamist ja selle eest tasumist kapitalirendi lepingus ettenähtud korras, kuid mitte varem kui pärast
kinnituskirjale allakirjutamist, toetuse väljamaksmiseks kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
 1) isiku, kellelt kapitalirendile andja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve
koopia;
 2) kapitalirendile andja ja toetuse saaja vahel sõlmitud kapitalirendi lepingu ja maksegraafiku koopia;
 3) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava
maksekorralduse koopia.

 (31) Kapitalirendile andjaks võib olla “Krediidiasutuste seaduse” alusel ja korras tegutsev krediidiasutus või
tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus.

 (4) Ettevalmistavate tööde puhul esitab toetuse saaja PRIA-le kuludeklaratsiooni koos järgmiste
dokumentidega:
 1) isiku, kellelt taotleja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehe või arve koopia;
 2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava
maksekorralduse koopia.

 (5) Lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1 ning lõike 4 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve koopial
näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumisele.

 (6) Investeeringu teostamist ei tohi alustada ja investeeringu teostamist tõendavad dokumendid ei või olla
väljastatud varem, kui toetuse taotluse esitamisele vahetult järgneval päeval.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 21. Järelevalve

 (1) PRIA kontrollib enne toetuse väljamaksmist toetuse saaja esitatud investeeringu eest täielikku või osadena
tasumist tõendava kuludeklaratsiooni ja sellele lisatud dokumentide ning nendes esitatud andmete õigsust ja
nõuetekohasust «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 alusel.

 (2) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida toetuse saaja nõusolekul tema
ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, nõuda investeeringuobjekti ja muude toetuse saamiseks esitatud
nõuete täitmist ja nende vastavust taotlusele ning nõuda investeeringuobjekti lõikes 1 nimetatud asjaolude
kontrollimiseks vajalike dokumentide esitamist, sealhulgas:
 1) investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti;
 2) kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat dokumenti;
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 3) ehitise korral kasutusluba;
 4) “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse” §-s 7 nimetatud tegevusluba;
 5) lisa 1 punktis 4 nimetatud investeeringuobjektide ning lisa 1 punkides 3.3 ja 3.4 nimetatud kaupluse ja
rändkaupluse puhul «Toiduseaduse» §-s 10 nimetatud tunnustamise otsust;
 6) raamatupidamisdokumente.

 (3) PRIA järelevalveametnikul on ametitõendi esitamisel õigus viibida lõikes 1 nimetatud asjaolude
kontrollimiseks selle isiku nõusolekul, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või
ostis kaupa, tema ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal ning kontrollida dokumente kohapeal.

 (4) Järelevalveametnik koostab järelevalvetoimingu tulemuste kohta kontroll-akti, mille allkirjastavad
järelevalveametnik ja taotleja või isik, kellelt toetuse saaja investeeringu tegemiseks tellis teenust või tööd või
ostis kaupa.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 22. PRIA ettekirjutus

 PRIA peadirektoril on õigus «Struktuuritoetuse seaduse» § 25 lõike 2 punkti 5 alusel ja korras teha toetuse
saajale järelevalve käigus avastatud puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutusi.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 23. Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

 (1) Toetus makstakse välja «Struktuuritoetuse seaduse» § 11 lõike 2 punkti 2 alusel kehtestatud tingimustel ja
korras.

 (2) PRIA peadirektor teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse. Maksmisest keeldumist
tuleb otsuses põhjendada. Toetuse maksmisest keeldumise otsus tehakse 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse
maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest. Toetuse maksmise otsus tehakse sellise
aja jooksul, et oleks võimalik kanda toetusraha toetuse saaja arveldusarvele või kapitalirendi korral toetuse
saaja poolt nimetatud kapitalirendile andja arveldusarvele kolme kuu jooksul määruse § 20 lõigetes 2, 3 või 4
nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamise päevast arvates.

 (3) Toetust ei maksta, kui:
 1) toetuse saaja ei ole investeeringuobjekti või selle osa eest tasunud või ei ole esitanud nõuetekohaseid
investeeringut tõendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks vastavalt määruse § 20 lõikele 1;
 2) toetuse saaja tegevus ei vasta määruse §-s 4 sätestatud nõuetele;
 3) investeeringuobjekti kasutamine ei vasta toetuse saamiseks ettenähtud nõuetele;
 4) toetuse saaja on jätnud kinnituskirja määruse § 18 lõikes 3 sätestatud tähtpäevaks tagastamata;
 5) toetuse saaja, kellele järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks on tehtud ettekirjutus, on jätnud
ettekirjutuse tähtpäevaks täitmata.

 (4) Toetust ei maksta ettevalmistava töö osas, kui ilmnevad määruse § 17 lõikes 6 toodud asjaolud või kui
toetuse saaja ei ole ettevalmistava töö kohta esitanud nõuetekohaseid investeeringut tõendavaid dokumente
ettenähtud tähtajaks § 20 lõike 1 kohaselt.

 (5) Kui toetust ei maksta lõikes 3 toodud asjaolude ilmnemisel, siis ei hüvitata toetuse saajale tehtud kulutusi ka
ettevalmistava töö osas.

 (6) PRIA saadab toetuse saajale toetuse maksmisest keeldumise otsuse koopia otsuse tegemisest arvates kolme
tööpäeva jooksul posti teel väljastusteatega tähtkirjaga.
[RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]

§ 24. Dokumentide säilitamine

 (1) Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse PRIA-s
vähemalt 2015. aasta 31. detsembrini ning «Arhiiviseaduse» nõuete kohaselt.

 (2) Toetuse taotlemise ja projekti teostamisega seotud dokumente säilitab ka toetuse saaja 2015. aasta 31.
detsembrini.

§ 25. [Kehtetu – RTL 2006, 69, 1277- jõust. 22.09.2006]
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Lisa 3

Põllumajandusminister
määrus

lisa 13248983

Lisa 1

Põllumajandusministri 28. juuli 2004. a määruse nr 126 ““Eestiriikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtneprogrammdokument 2004–2006” meetme 3.3 “Majandustegevuse
mitmekesistaminemaapiirkonnas“ tingimused” lisa 1

(põllumajandusministri 7. septembri 2006. a määruse nr 92sõnastuses)

 

 

TOETATAVATE TEGEVUSTE NIMEKIRI,MILLELE VÕIB
ARENGUKAVA RAAMES INVESTEERINGUTOETUST TAOTLEDA

 

Tegevus Investeering Investeeringuobjektide
detailne loetelu

1. Turism 1.1.Turistide teenindamiseks
vajaliku ehitise rekonstrueerimine

Hoone

 

 1.2.Turistide teenindamiseks
vajaliku  rajatise ehitamine
jarekonstrueerimine

Spordiväljak

Matkarada

Laagriplats

Õngitsemistiik

Paadisild

Randumiskoht

 1.3.Majutus- ja toitlustusettevõttele esitatavate nõuete täitmiseks
vajalikeseadmete, sh infotehnoloogiaseadmete ostmine

2. Käsitöö 2.1.Käsitööks vajaliku hoone rekonstrueerimine

 2.2.Käsitööks vajalike seadmete
ostmine

 

 

Kudumismasinad,kangasteljed,
käärpuud, vokid ja õmblusmasinad

Õmblustööstusettevõttesisseseade ja
töövahendid

Tislerija ehituspuusepa tööks
vajalikud puidutöötlemisseadmed ja
-riistad 

Keraamikaahjudja -tööriistad

Nahaparkimisseadmed ja -tööriistad
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Kivitöötlemisseadmedja -riistad

Ventilatsiooniseadmed

Sepatööseadmed ja-riistad
3. Teeninduslik ettevõtlus 3.1.Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ningkodutehnika

remondiks vajaliku hoone rekonstrueerimine
 3.2.Põllumajandus- ja metsatehnika, sõidukite ning kodutehnika

remondiks vajalikeseadmete ostmine

 3.3.Teenindusettevõtte hoone
rekonstrueerimine

Pesumaja1

Juuksuritöökoda

Kauplus

Kingsepatöökoda

 3.4.Teenindusettevõtte seadmete
ostmine

Pesumajaseadmed

Juuksuritöökojaseadmed

Kaupluseseadmed

Rändkaupluseseadmed

Kingsepatöökojaseadmed

Ventilatsiooniseadmed

Autolemonteeritavad
külmutus- ning
jahutusseadmed

 3.5.Lastepäevakodu, noortekeskuse, vanade- ja hooldekodu hoone
rekonstrueerimine

 3.6.Lastepäevakodu, noortekeskuse, vanade- ja hooldekodu
spetsiaalsisustuse jaseadmete ostmine

4. Põllumajandus-valdkonnale
lähedaste tegevustearendamine

4.1.Tootmishoone rekonstrueerimine (lisas 7 nimetatud toiduainete
töötlemiseks)

 4.2.Toidu töötlemise ja pakendamise seadmete ja tehnoloogiliste liinide
ningkülmutusseadmete ostmine, sh autolemonteeritavatekülmutus- ning
jahutusseadmete ostmine

 

 

1Pesumajaon teenindusettevõte, kus puhastatakse rõivaid ja muid tekstiilitooteid.

[RTL 2006, 69, 1277– jõust. 22.09.2006]

 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 13248981

Lisa 2

Põllumajandusministri 28.juuli 2004. a määrusenr 126 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondidekasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme 3.3“Majandustegevuse
mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused"

lisa 2
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PAKKUMISKUTSE

Taotleja ärinimi / füüsilisest isikust ettevõtja nimi:  
Taotlejapostiaadress ja kontaktandmed:
Tänav,asula, vald / linn, maakond:  

 

 
Telefon,faks:  

 
E-post  
Taotlejaäriregistrikood / Taotleja isikukood: 
           
Pakkumiskutse number:  
Isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi,
kellelepakkumiskutse esitatakse:

 

Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkuminekäesoleva pakkumiskutse lisas toodud tehnilistes
tingimustes nimetatudkaupade ja teenuste osas.
Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR =15,6466 EEK) tuleb esitada enne

_______________________ja peab jääma jõusse kuni ___________________________

         (kuupäev)                                                                      (kuupäev)
Kaup peab olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidatapakkuja ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja
nimi, äriregistrikood võiisikukood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja teenuste nimetused,käibemaksuta
maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus pakutavate kaupadening teenuste osas eraldi ja kokku.
Palun kinnitage oma hinnapakkumises,
et kaup on uus.

 

Hinnapakkumisele palume märkida garantii kehtivusaeg__________ (aastates) ja tehnilise hoolduse võimaluste
loetelu.
Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenusteüleandmisel ja vastuvõtmisel koostatakse vastav kauba
ja teenuste üleandmistja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitatakse kauba tehnilisteletingimustele
vastavust ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et arve kauba jateenuse kohta väljastatakse kroonides (EEK)
või eurodes (EUR).
Hinnapakkumises esitatud andmete õigsusekontrollimiseks on PRIA volitatud isikul ametitõendi esitamisel
õigus viibidaTeie ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida dokumentekohapeal.
Hinnapakkumise ning kauba ja teenuse üleandmisega javastuvõtmisega seotud dokumendid peavad olema
eesti- või ingliskeelsed.
Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:

 

 Nõutavtehniline spetsifikatsioon (identne
kõigile kauba või teenuse tarnijatele)

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

10.
Pakkumiskutse esitajaallkiri:  

 

[RTL 2006, 69, 1277– jõust. 22.09.2006]
 

Põllumajandusminister
määrus
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lisa 13248973

Lisa 4

Tabel 2. Maakasutus,külvatav seeme,
loomakohad ja tööjõud

    

A B C D E F G
  Taotluse

esitamisele
eelnenudmajandusaasta

Taotluse
esitamise

majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav
teine

majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
1 Maakasutusõigus(täpsusega 0,1 ha)
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2 - omandis      
3 -

kasutusvalduses
     

4 - rendilevõetud      
5 -

ajutisekasutuslepingu
alusel

     

6 - muu      
7 MaaKOKKU

6
     

8   sh haritav
maa

     

       
10 Haritavmaa kasvatatavate kultuuride lõikes(täpsusega 0,1 ha)7

11 -      
12 -      
13 -      
14 -      
15 -      
16 -      
17 -      
18 -      
19 -      
20 -      
21 Haritavmaa

KOKKU 8
     

       
       
       
       
26 Loomakohtadearv

9
     

       
28 Tööjõud10

29 -töölepingu
alusel töötavad
isikud

     

30  - muudel
alustel 11

     

31 TööjõudKOKKU     
32 shinvesteeringujärgselt

juurde
loodavad
töökohad

     

 

Tabel
3.Toodangunäitajad12

      

A B C D E F G H
  Mõõtühik Taotluse

esitamisele
eelnenudmajandusaasta

Taotluse
esitamise

majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav
teine

majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
1 Toodang
2 -       
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3 -       
4 -       
5 -       
6 -       
7 -       
8 -       
9 -

shinvesteeringuga
seotud
toodang
kaubakoodide
lõikes

      

10        
11        
12        
13        
14        
15 -       
16 Teenused       
17 -       
18 -       
19 -       
20 -       
21 -       
14 Põllumajandusliktoodang
15 -      
16 -      
17 -      
18 -      
19 -      
20 Loomadeja lindude aasta

keskmine arv
     

21 -      
22 Tootmise,töötlemise ja teenuste osutamise intensiivsuse näitajad
23 - t/ ha      
24 - t/ ha      
25 - t/ ha      
26 -       
27 -       
28 -       
29 -       

 

 

Tabel 4. Turg jakonkurents
A B

1. Investeeringueelsetetoodete ja teenuste lühikirjeldus
  
2. Kavandatavateuute toodete ja teenuste lühikirjeldus
  
3. Toodeteturustamise ja teenuste osutamise viisid 13

  
4. Kavandatavatetoodete turustamise ja teenuste

osutamise viisid13

  
5. Konkurentsivõime14

Leht 16 / 47 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks –...



  

 

 

 

Tabel 5. Varad,kohustused ja
omakapital15

     

A B C D E F G
  Taotlemisele

eelnenud
majandusaastaviimase

päeva seisuga

Taotlemise
majandusaasta
viimasepäeva

seisuga

Planeeritava
esimese

majandusaastaviimase
päeva seisuga

Planeeritava
teise

majandusaastaviimase
päeva seisuga

Planeeritava
kolmanda

majandusaastaviimase
päeva seisuga

1 VARAD(AKTIVA)
2 Käibevara
3 Raha

japangakontod
     

4 Aktsiadja
muud
väärtpaberid

     

5 Nõudedostjate
vastu

     

6   sh
ebatõenäoliselt
laekuvad
arved(miinusega)

     

7 Mitmesugusednõuded     
8 Viitlaekumised      
9 Ettemakstudtulevaste

perioodide
kulud

     

10   sh maksude
ettemaksed ja
tagasinõuded

     

11 VarudKOKKU     
12 -tooraine ja

materjal
     

13 -lõpetamata
toodang

     

14 - noor-ja
nuumloomad

     

15 -
valmistoodang

     

16 -
ostetudkaubad
müügiks

     

17 -ettemaksed
hankijatele

     

18 KäibevaraKOKKU     
19 Põhivara
20 Pikaajalisedfinantsinvesteeringud     
21 Maa      
22 Istandikud      
23 Ehitised      
24 Masinadja

seadmed
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25 Muuinventar,
tööriistad,
sisseseade ja
muud

     

26 Tõu-
japroduktiivloomad

     

27 Akumuleeritudpõhivara
kulum
(miinusega)

     

28 Lõpetamataehitised     
29 Ettemaksedmateriaalse

põhivara eest
     

30 PõhivaraKOKKU     
31 Immateriaalnepõhivara     
32 VARAD(AKTIVA)KOKKU     

 

 

A B C D E F G
  Taotlemisele

eelnenud
majandusaastaviimase

päeva seisuga

Taotlemise
majandusaasta
viimasepäeva

seisuga

Planeeritava
esimese

majandusaastaviimase
päeva seisuga

Planeeritava
teise

majandusaastaviimase
päeva seisuga

Planeeritava
kolmanda

majandusaastaviimase
päeva seisuga

33 KOHUSTUSEDja OMAKAPITAL(PASSIVA)
34 Lühiajalisedkohustused
35 Võlakohustused(välja

arvatud
pangalaenud)

     

36 Pikaajalistepangalaenude
tagasimaksed
järgmisel
perioodil

     

37 Kapitalirenditagasimaksed
järgmisel
perioodil

     

38 Lühiajalisedlaenud
krediidiasutustelt

     

39 Ostjate(tellijate)
ettemaksed
toodete ja
kaupade eest

     

40 Võladhankijatele     
41 Mitmesugusedvõlad     
42 Maksuvõlad      
43 Viitvõlad      
44 Lühiajalisederaldised     
45 Muudettemaksed,

tulevaste
perioodide
tulud

     

46 Lühiajalisedkohustused
KOKKU

     

47 Pikaajalisedkohustused
48 Mittekonverteeritavadvõlakohustused     
49   sh

kapitalirendi
kohustus

     

50 Konverteeritavadvõlakohustused     
51 Pangalaenud      
52 Muudlaenud

krediidiasutustelt
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53 Muudpikaajalised
võlad

     

54 Pikaajalisederaldised     
55 Pikaajalisedkohustused

KOKKU
     

56 KohustusedKOKKU     
57 Omakapital
58 ………………..kapital16     
59 Ettevõttejooksva

aasta
väljamaksed/
sissemaksed 17

     

60 Aažio      
61 Reservid      
62 Eelmisteperioodide

jaotamata
kasum

     

63 Aruandeaastakasum
(kahjum)

     

64 Omaaktsiad
või oma osad
(miinusega)

     

65 OmakapitalKOKKU     
66 KOHUSTUSEDja

OMAKAPITAL
(PASSIVA)
KOKKU

     

 

 

 

 

Tabel 6. Kasumiaruanne18

A B C D E F G
  Taotluse

esitamisele
eelnenudmajandusaasta

Taotluse
esitamise

majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav
teine

majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
1 Äritulud
2 Müügitulu      
3 Valmis-ja

lõpetamata
toodangu
jääkide muutus

     

4 Kapitaliseeritudväljaminekud
oma tarbeks
põhivara
valmistamiseks

     

5 Muudäritulud      
6   sh

dotatsioonid/
toetused

     

7 ÄrituludKOKKU     
8 Ärikulud
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9 Kaubad,toore,
materjal ja
teenused

     

10 Mitmesugusedtegevuskulud     
11 Tööjõukulu      
12 Kulum      
13 Muudärikulud      
14 ÄrikuludKOKKU     
15 Finantstulud
16 Finantstuludtütarettevõtete

aktsiatelt ja
osadelt

     

17 Finantstuludsidusettevõtete
aktsiatelt ja
osadelt

     

18 Finantstuludmuudelt
pikaajalistelt
finantsinvesteeringutelt

     

19 Kasumvaluutakursi
muutustest

     

20 Muudintressi-
ja finantstulud

     

21 FinantstuludKOKKU     
22 Finantskulud
23 Tütarettevõteteaktsiate

ja osadega
seotud
finantskulud

     

24 Sidusettevõteteaktsiate
ja osadega
seotud
finantskulud

     

25 Intressikulud      
26 Kahjumvaluutakursi

muutustest
     

27 Finantsinvesteeringuteväärtuse
muutus

     

28 Muudfinantskulud     
29 FinantskuludKOKKU     
30 Kasum(kahjum)

majandustegevusest
     

31 Erakorralisedtulud     
32 Erakorralisedkulud      
33 Kasum(kahjum)

enne
maksustamist

     

34 Tulumaks 19      
35 Aruandepuhaskasum

(-kahjum)
     

 

 
 

Tabel 7. Müük20       
A B C D E F G H

  ühik Taotluse
esitamisele

eelnenudmajandusaasta

Taotluse
esitamise

majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav
teine

majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
1 Toodangu,teenuste ja kaupade müügi maht
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2 -       
3 -       
4 -       
5 -       
6 -       
7      
8 -       
9 -       
10 -       
11 shinvesteeringuga seotud Lisas 7 nimetatud toodete müügi maht kaubakoodidelõikes

taotleja ettevõttes 21

12 -       
13 -       
14 -       
15        
16 -       
17 -       
18 -       
19 Keskmineühiku müügihind
20 -       
21 -       
22 -       
23 -       
24 -       
25 -       
26 -       
27 -       
28 -       
29 -       
30 -       
31 -       

 

 

 

 

 

A B C D E F G H
   Taotluse

esitamisele
eelnenudmajandusaasta

Taotluse
esitamise

majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav
teine

majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
32 Müügitulu
33 - krooni      
34 - krooni      
35 - krooni      
36 - krooni      
37 - krooni      
38 - krooni      
39 - krooni      
40 - krooni      
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41 - krooni      
42 - krooni      
43 - krooni      
44 - krooni      
45 - krooni      
46 - krooni      
47 - krooni      
48 - muumüük krooni      
49 MüügituluKOKKUkrooni      
50 sh. Lisas7

nimetatud
toiduainete
müük
taotleja
ettevõttes

krooni      

51 omatoodetudpõllumajandussaaduste
müük

krooni  x x x x

52 teeninduslikuettevõtluse
müügitulu

krooni      

53 põllumajandustootjateltostetud
põllumajandussaaduste
müügitulu

krooni      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 8. Kulud22

A B C D E F G
  Taotluse

esitamisele
eelnenudmajandusaasta

Taotluse
esitamise

majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav
teine

majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
1 Ostetudkaubad, toore, materjal ja teenused
2 -      
3 -      
4 -      
5 -      
6 -      
7 -      
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8 -      
9 -      
10 -      
11 -      
12 Ostetudkaubad,

toore,
materjalid
ja teenused
KOKKU

     

13       
14       
15       
16 Mitmesugusedtegevuskulud
17 -      
18 -      
19 -      
20 -      
21 -      
22 -      
23 -      
24 -      
25 Mitmesugusedtegevuskulud

KOKKU
     

26 Tööjõukulud
27 -palgakulud      
28 -

sotsiaalmaksukulud
     

29 -
kuluderisoodustustele

     

30 -füüsilisest
isikust
ettevõtja
sotsiaalmaksu
kulu

     

31 TööjõukuludKOKKU     
32 Kulum      
33   sh põhivara

kulum
     

34 Muudärikulud
35 -      
36 -      
37 Muudärikulud

KOKKU
     

38 ÄrikuludKOKKU     

Tabel 9. Raha liikumine23

A B C D E F
  Taotluse

esitamise
majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav teine
majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
1 Rahajääk

perioodi
alguseks

    

2 Rahalisedsissetulekud
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3 Laekumisedtoodangu
teenuste ja
kaupade
müügist
KOKKU

    

4 -     
5 -     
6 -     
7 -     
8 -     
9 -     
10 -     
11 -     
12 -     
13 -     
14 -     
15 -     
16 -     
17 -     
18 -     
19 -     
20 Ostjatelteelmisel

majandusaastal
laekumata arved

    

21 Tagastatavkäibemaks24    
22 Lühiajalisedlaenud

25
    

23 Pikaajalisedlaenud
25

    

24 Muudlaekumised
KOKKU

    

25 -     
26 -     
27 Rahalisedsissetulekud

KOKKU
    

28 Rahalisedväljaminekud
29 Kaubad,toore,

materjalid
ja teenused
KOKKU

    

30 -     
31 -     
32 -     
33 -     
34 -     
35 -     
36 -     
37 -     

A B C D E F
  Taotluse

esitamise
majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav teine
majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
38 Mitmesugusedtegevuskulud

KOKKU
    

39 -     
40 -     
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41 -     
42 -     
43 -     
44 -     
45 -     
46 -     
47 Muudärikulud     
48 TööjõukuludKOKKU    
49 -palgakulu     
50 -sotsiaalmaks     
51 -erisoodustuste

kulu
    

52 -füüsilisest
isikust ettevõtja
sotsiaalmaks

    

53 Muudväljaminekud
KOKKU

    

54 -     
55 -ettevalmistavad

tööd26
 X X X

56 Eelmisemajandusaasta
võlad hankijatele

    

57 Maksuvõlad     
58 Makstavkäibemaks

27
    

59 Kasutusrendimaksed
28

    

60 Laenudeintressid
KOKKU

    

61 -lühiajaliste
laenude intressid

    

62 -pikaajaliste
laenude intressid

    

63 -kapitalirendi
intressid

    

64 Laenudetagasimaksmine
KOKKU

    

65 -lühiajalised
laenud

    

66 -pikaajalised
laenud

    

67 -eelmiste
perioodide
kapitalirendi
põhiosa

    

68 Rahalisedväljaminekud
KOKKU

    

69 Rahajääk pärast
väljaminekute
mahaarvamist 29

    

70 Mittetoetatavinvesteering
KOKKU 30

    

71 - X X   
72 - X X   
73 - X X   
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74 - Rahajääk
investeeringuteks
31

  X X

75      

 

 

A B C D E F
  Taotluse

esitamise
majandusaasta

Planeeritav
esimene

majandusaasta

Planeeritav teine
majandusaasta

Planeeritav
kolmas

majandusaasta
76 Rahajääk

toetatavaks
investeeringuks32

  X X

77 Kavandatavinvesteering,
millele
taotletakse
toetust33

  X X

78   sh kapitalirendi
korras
teostatavinvesteering

  X X

79 Kavandatavaksinvesteeringuks
kasutatavate
oma- ja
laenuvahendite
ning
toetatavainvesteeringu
maksumuse
vahe 34

  X X

80 Laenuvajadus
toetatava
investeeringu
tegemiseks

  X X

81 Investeeringutoetuselaekumine  X X
82 Rahajääk

perioodi lõpuks
35

    

 

 

Tabel 10. Kavandatavateinvesteeringuobjektide ehitamisele, rekonstrueerimisele ja ostmisele
jaettevalmistavatele töödele tehtavatekulutuste rahaline jaotus36

A B B1 C D E F G H I J
  Taotluse esitamise majandusaasta Planeeritav esimene majandusaasta
  

Taotluse
esita-
misele

eelnenudmajandus-
aasta

I kvartal II kvartal III
kvartal

IV
kvartal

I kvartal II kvartal III
kvartal

IV
kvartal

1 Toetatavadinvesteeringud
2 TurismKOKKU         
3 - X         
4 - X         
5 -

ettevalmistavad
tööd 37

    X X X X X

           
6 KäsitööKOKKU         
7 - X         
8 - X         
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9 -
ettevalmistavad
tööd 37

    X X X X X

10           
11 Teeninduslikettevõtlus

KOKKU
         

12 - X         
13 - X         
14 -

ettevalmistavad
tööd 37

    X X X X X

15  X         
16 - X         
17 Põllumajandusvaldkonnalelähedaste

tegevuste
arendamine
KOKKU

         

18 - X         
19 - X         
20 - X         
21 -

ettevalmistavad
tööd 37

X         

22      X X X X X
           
23 Ettevalmistavadtööd

KOKKU
38

    X X X X X

24 Toetatavadinvesteeringud
KOKKU
39

         

25           
26 Mittetoetatavadinvesteeringud

KOKKU
         

 

 

Tabel
11.Investeeringuobjektid

        

A B C D E F G H I J
  Taotletava

toetuse
määr

Investeeringuobjektifinantseerimine,
kroonides

  

Kood 41 Objektide
arv

Käibemaksuga
soetusmaksumus,kroonides

Käibemaksuta
soetusmaksumus,kroonides

% Taotletav
toetus

Oma- ja
laenuvahendid

Laenuvahendite
allikad 42

1 Toetatavad investeeringuobjektid 40

2 TurismKOKKUKood    X   X
3 -         
4 -         
5 -         
6 KäsitööKOKKUKood    X   X
7 -         
8 -         
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9 -         
10 Teeninduslikettevõtlus

KOKKU
Kood    X   X

11 -         
12 -         
13 -         
14 Põllumajandusvaldkonnalelähedaste

tegevuste
arendamine
KOKKU

Kood    X   X

15 -         
16 -         
17 -         
18 Toetatavad

investeeringuobjektidKOKKU
   X   X

19 Ettevalmistavadtööd
KOKKU 43

X   X X X X

20 Ettevalmistavadtööd,
kuni 12%
investeeringuobjektide
maksumusest

X      X

21          
22 Toetatavinvesteering

KOKKU 44
X      X

 

 

 

A B E F G H I J
 Käibe-

maksuga
soetus-

maksumus,kroonides

Käibemaksuta
soetusmaksumus,kroonides

Taotletava
toetuse
määr

Investeeringuobjektifinantseerimine,
kroonides

 

 Objektide
arv

  % Taotletav
toetus

Oma- ja
laenuvahendid

Laenuvahendite
allikad

23 Mittetoetatavadinvesteeringuobjektid
KOKKU

   X X X X

24 -    X X X X
25 -    X X X X
26 -    X X X X
27 -    X X X X
28 -    X X X X
29 InvesteeringuobjektidKOKKU   X X X X 45

 

Tabel 12. Riskianalüüsja
muu lisateave äriprojekti
kohta

      

A B
1 Kavandatavainvesteeringuga kaasnevate riskide lühikirjeldus:
  
2 Kavandatavainvesteeringuga kaasnevaid riske vähendavate tegevuste lühikirjeldus:
  
3

Lisateaveäriprojekti kohta: 46

Leht 28 / 47 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks –...



  
        
4 Eelnenudaastatel

põllumajanduse
ja maaelu
arendamise
programmi
raames
saadudinvesteeringutoetusi
on
kasutatud
sihipäraselt
47

  JAH   EI   

 

 

 

Skeem 1. Ettevõttepaiknemise skeem48

1      Tabeli1 reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.

2      Tabeli1 reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja vastavad andmed ja äriühingupuhul tema esindaja
vastavad andmed.    

3      Tabeli1 reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.

4      Tabeli1 reale 5 märgitakse maksukohustuslase registri tõendi number kui FIE ei olekantud äriregistrisse.

5      Tabeli1 reale 7 märgitakse kavandatava investeeringu teostamise aasta või aastad javastava aasta I, II, III
või IV kvartal. Juhul kui investeeringu teostaminetoimub pikemal perioodil kui üks kvartal, siis märgitakse
vastavad kvartalid.Esimeseks (I) kvartaliks loetakse vastava aasta perioodi jaanuarist kunimärtsini, teiseks (II)
aprillist kuni juunini, kolmandaks (III) juulist kuniseptembrini ning neljandaks (IV) oktoobrist kuni detsembrini.

6      Tabeli2 reale 7 märgitakse ridade 2 - 6 summa.

7      Tabeli2 ridadele 11 kuni 20 põllukultuurid.

8      Tabeli2 reale 21 märgitakse ridade 11 - 20 summa. Rea 21 andmed peavad vastama rea 8andmetele.

9      Tabeli2 reale 26 märgitakse loomakohtade arv kõigi taotlejale kuuluvate loomaliikideosas kokku.

10    Tabeli2 ridadele 29 märgitakse täistööajaga hõivatute aasta keskmine arv, ühekomakohaga.

11    Tabeli2 reale 30 märgitakse hõivatute aasta keskmine arv, arvestades füüsilisestisikust ettevõtjat ennast,
palgata peretöötajaid, juhatuse liikmeid jt taotlejamajandustegevusega seotud isikuid.

12    Tabel3 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta.

13    Tabeli4 reale 3 ja 4 märgitakse, kas toodete ja teenuste osutamise viis on müükhulgi- või jaekaubandusele,
toitlustusettevõtetele või muul viisil.

14    Tabeli4 reale 5 märgitakse taotleja eelised konkurentidega võrreldes.

15    Tabeli5 täidab ka taotleja, kes vastavalt "Raamatupidamise seadusele" peabkassapõhist raamatupidamise
arvestust. Andmed esitatakse kroonides.

16    Tabeli5 rea 58 veergu B märgitakse vastavalt kas aktsiakapital, osakapital võifüüsilisest isikust ettevõtja
omakapital.
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17    Tabeli5 reale 59 märgib taotleja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõttejooksva aasta väljaminekute ja
sissemaksete vahe (neto).

18    Tabeli6 andmed esitatakse kroonides. Tabeli 6 täidab ka taotleja, kes vastavalt"Raamatupidamise seadusele"
peab kassapõhist raamatupidamisearvestust ja taotleja, kes kasutab kasumiaruande skeemi 2, tehes eelnevalt
vajalikud ümberarvestusedkasumiaruande kirjetel.

19    Tabeli6 reale 34 märgib taotleja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja, ettevõtlusetulult arvestatud tulumaksu.

20    Tabel7 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonidesilma käibemaksuta.

21    Tabeli7 ridadele 12-18 märgitakse taotleja ettevõttes töödeldud toodete realiseerimise maht kaubakoodide
lõikes.

22    Tabel8 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonidesilma käibemaksuta.

23    Tabel9 täidetakse taotleja kogu majandustegevuse kohta. Andmed esitatakse kroonidesilma käibemaksuta.

24    Tabeli9 reale 21 märgitakse riigi poolt taotleja arveldusarvele tagastatav käibemaks.

25    Tabeli9 ridadele 22 ja 23 märgitakse vastaval majandusaastal võetud ja taotlejaarveldusarvele või kassasse
laekuvad laenusummad, välja arvatud real 80märgitud laenu vajadus toetatava investeeringu tegemiseks.

 26    Tabeli 9 rea 55 veergu C märgitakse taotluse esitamisemajandusaastal kavandatava investeeringuobjektiga
seotud ettevalmistava töömaksumus selles ulatuses, mis ei ole märgitud reale 77.

27    Tabeli9 reale 58 märgitakse riigile taotleja arveldusarvelt käibemaksuna makstavsumma.

28    Tabeli9 reale 59 märgitakse kasutusrendi maksete tasumine koos intressidega.

29    Tabeli9 rida 69 arvutatakse järgmiselt: rea 1 andmetele liidetakse rea 27 andmed jalahutatakse rea 68
andmed.

30    Tabeli9 rea 70 veergudesse C ja D märgitakse mittetoetavad investeeringud kokkuvastavalt tabeli 11
reale 23. Rea 70 veergudesse E ja F märgitakse ridadele 71- 73 märgitud vastava aasta mittetoetatavatele
investeeringutele.

31    Tabeli 9 rea 74 veerud C ja D arvutataksejärgmiselt: rea 69 andmetest lahutatakse rea 70 andmed.

32    Tabeli9 rea 76 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 74 andmetest lahutatakse rea75 andmed.

33    Tabeli9 rea 77 veergudesse C ja D märgitakse toetatavad investeeringud kokku vastavalttabeli 11 reale
22.34 Tabeli9 rea 79 veerud C ja D arvutatakse järgmiselt: rea 76 andmetest lahutatakse rea77 andmed.
Kavandatavaks investeeringuks kasutatavate oma- ja laenuvahenditening toetatava investeeringu maksumuse
vahe märgitakse miinusmärgiga.

35    Tabeli9 real 82 märgitud summa on nullist suurem või nulliga võrdne.

36    Tabelisse10 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti ehitamiseks, rekonstrueerimiseksvõi
ostmiseks või ettevalmistavateks töödeks või sümboolika kulutuste tegemisekavandatav ajagraafik. Andmed
esitataksekulutuste summana kroonides ilma käibemaksuta.

37    Tabeli10 ridadele 5,9,14 ja 21 veergu B1 märgitakse investeeringuobjektiga seotudettevalmistava töö
käibemaksuta maksumus, mis on tehtud ja mille eest ontasutud enne taotluse esitamise majandusaastat ning mis
on tehtud või milleeest on tasutud taotluse esitamise majandusaastal, märgitakse vastavate ridadeveergudesse C,
D ja E.

38    Tabeli10 reale 23 märgitakse ridade 5, 9, 14 ja 21 summa.

39    Tabeli10 reale 24 märgitakse ridade 2, 6, 11 ja 17 summa. Antud summa sisaldab kaettevalmistavate tööde
maksumust.

40    Tabeli11 ridadele 2 - 17 veergu B märgitakse kavandatavad investeeringuobjektidvastavalt määruse lisa 1
loetelule. Investeeringuobjekti nimetuse juurdemärkida masina, seadme või sisseseade mark.
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41    Tabeli11 veergu C märgitakse investeeringuobjekti kood vastavalt määruse lisa 5ridadele 15.1 - 15.23.

42    Tabeli11 veergu J märgitakse krediidiasutuse või kapitalirendile andja või muukreeditori nimi.

43    Tabeli11 reale 19 märgitakse tabeli 10 rea 23 veergude B1, C, D ja E summa.

44    Tabeli11 reale 22 märgitakse veergudesse E ja F ridade 18 ja 20 summa.

45    Read,mis on tähistatud sümboliga "X", ei kuulu täitmisele.

46    Tabeli12 reale 3 võib taotleja vajaduse korral märkida veel lisateavet äriprojektikohta, sh kavandatava
investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavate töödelühikirjelduse ning kasutusest väljas oleva hoone
kasutusele võtmise korralinvesteeringuobjekti lühikirjelduse ja andmed, mis näitavad, et ehitis onkasutusest
väljas olnud taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

47    Tabeli12 rea 4 täidab taotleja, kes on saanud põllumajanduse ja maaelu programmiraames
investeeringutoetust. Taotleja märgib "JAH" sümboliga"X", kui ta on eelnenud aastatel põllumajanduse ja
maaelu programmiinvesteeringutoetust kasutanud sihipäraselt ja "EI", kuimittesihipäraselt.

48    Skeemil 1 esitab taotlejaskeemi, kuidas jõuda lähimast asulast kavandatava investeeringuobjektiasukohta.
Rändkaupluse puhul märgitakse selle marsruut.

 

 

 

[RTL 2006, 69,1277– jõust. 22.09.2006]

 

 

 

 

 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 13248972

Lisa 5

Põllumajandusministri 28.juuli 2004. a määrusenr 126 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa
Liidustruktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006” meetme3.3
“Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused"

lisa 5
HINNAPAKKUMISTE VÕRDLUSTABEL PARIMA PAKKUMISE VALIMISEKS

 

Esitatud hinnapakkumised    
  Pakkuja Pakkuja Pakkuja
1. Pakkumiskutsesaanud

isiku nimi
   

2. Pakkumiskutsesaanud
isiku asukoht,
postiaadress
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3. Pakkumiskutsesaatmise
päev

   

4. Hinnapakkumisesaamise
päev

   

5. Hinnapakkumisekehtivusaeg   
6. Hinnapakkumisevastavus

pakkumiskutse lisas
toodud tehnilistele
tingimustele

   

7. Kavandatavinvesteeringuobjekti
käibemaksuta
maksumus

   

     
Valitudparim hinnapakkumine    
Pakkujanimi  
Kavandatavainvesteeringuobjekti nimetus  
Kavandatavainvesteeringuobjekti maksumus, käibemaksuta:  
     
Valitudparima hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud
odavaimat hinnapakkumist:

  

________________________________________  _________
(toetusetaotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)  (kuupäev)

 

[RTL 2006, 69, 1277– jõust. 22.09.2006]

 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 13248969

Lisa 6

Põllumajandusministri 28. juuli 2004. amäärusenr 126 ““Eesti riikliku arengukava
Euroopa Liidustruktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006”
meetme3.3 “Majandustegevuse mitmekesistaminemaapiirkonnas” tingimused"

 lisa 6

 

 

 

Kuludeklaratsioon nr_______ 1investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks

Vorm RV.F107

Taotleja
nimi

 

Taotleja
registrikood

           

Taotluse
viitenumber
2

           

Kapitalirendile
andja
ärinimi3
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Kapitalirendile
andjaäriregistrikood
3

           

Teatan,et esitan käesoleva taotluse kohta ________4kuludeklaratsiooni,mille kohaselt olen teostanud
investeeringu summas ________________5krooni (käibemaksuta) ning sellega teostanud kavandatud
investeeringu 6:

lõplikult

                       osaliselt.         

 

Lisanjärgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:

 

Dokumendinimetus Jrk.nr. Dokumentide arv Dokumentide
number võinumbrid

Arvevõi arve-saateleht
(kapitalirendi korral
kapitalirendile andjale
väljastatudarve või arve-
saateleht)

1   

Maksekorraldusmüüjale
tasumise kohta

2   

Teostatudtööde või
üleandmise-vastuvõtmise
akt 7

3   

Kapitalirendileping koos
maksegraafikuga 3 

4   

Investeeringukogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 8

 

 

 

 

 

 

Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavateldokumentidel olevad andmed on õiged.

 

 

______________________________

                (allkiri)

 

Taotleja võitema esindaja ees- ja perekonnanimi
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                                                                                                                     (kuupäev)

 

Täidab PRIA

    Märkused___________________________________________________________________

                    ___________________________________________________________________

 

     Dokumentide olemasolu kontrollinud:

    Nimi ja allkiri_________________________________________

    Kuupäev        _________________________

_____________________

           1Täidab PRIA

           2Kuludeklaratsioonilemärgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.

           3Täidetakse juhul, kuiinvesteering finantseeritakse liisingfirma kaudu.

4Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohtaesitatud kuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon. 

5Märgitakse käesoleva kuludeklaratsioonigaesitatud maksenõude summa käibemaksuta.

6Märgitakse rist õigesse kasti.

7Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks onehitus.

8Juhul, kui investeeringu kogumaksumus ei olesama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse
käesolevalekuludeklaratsioonile investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused ja uusmaksumus.

 

[RTL 2006, 69, 1277– jõust. 22.09.2006]

 

 

 

Põllumajandusminister
määrus

lisa 13248980

Lisa 7

 

Põllumajandusministri28. juuli 2004. a määrusenr 126 ““Eesti riikliku arengukava EuroopaLiidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004-2006”meetme 3.3 “Majandustegevuse
mitmekesistamine maapiirkonnas” tingimused"

lisa 7
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Toiduained

 

ex0403          Petipiim, kalgendatud piimja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapustatud piim
ja koor,kondenseeritud või kondenseerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga võiilma, lõhna- ja
maitseainelisandiga või ilma, puuvilja-, pähkli- võikakaolisandiga või ilma:

040310          – jogurt:

040310 51–0403 10 99        – – lõhna- jamaitseainelisandiga, või     puuvilja-,pähkli- või kakaolisandiga:

           –– – lõhna- ja maitseainelisandiga

           –– – muud:

           –– – – puuvilja- ja/või pähklilisandiga

           –– – – kakaolisandiga

040390          – muud:

040390 71–0403 90 99        – – lõhna- jamaitseainelisandiga, või     puuvilja-ja/või pähkli- või
kakao-     lisandiga:

           –– – lõhna- ja maitseainelisandiga

           –– – muud:

           –– – – puuvilja- või pähklilisandiga

           –– – – kakaolisandiga

0405   Või ning muud piimarasvad ja -õlid;piimarasvavõided:

040520          – piimarasvavõided:

040520 10     – – rasvasisaldusega vähemalt39%     massist, kuid alla 60% massist

040520 30     – – rasvasisaldusega vähemalt60%      massist, kuid mitte üle 75%massist

 

040520 10     – – rasvasisaldusega vähemalt39%     massist, kuid alla 60% massist

040520 30     – – rasvasisaldusega vähemalt60%      massist, kuid mitte üle 75%massist

 

0710   Köögivili (kuumtöötlemata või aurutatud võikeedetud), külmutatud:

071040 00     – suhkrumais

           –– tõlvikutena

           –– teradena

0711   Köögivili, lühiajaliseks säilitamisekskonserveeritud (nt gaasilise väävel-dioksiidiga, soolvees, väävlivees
vmkonserveerivas lahuses), ei ole kõlblik kohe tarvitamiseks:

071190 30     – suhkrumais

           –– tõlvikutena

           –– teradena
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1302             Taimemahladja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid
japaksendajad (modifitseeritud või mitte):

                      -taimemahlad ja -ekstraktid:

           

           130212 00 00- - lagritsast

           130213 00 00- - humalast

           130214 00 00- - püreetrist või rotenoonisisaldavatest taimejuurtest

           130219          - - muud:

           130219 05 00- - - vanilje õlivaik

           130219 30 00- - - taimeekstraktide segudjookide ja toiduainete tootmiseks

                      -- - muud:

           130219 91 00- - - - ravitoimelised

           130219 98 00- - - - muud

           130220          - pektiinid, pektinaadid japektaadid:

           130220 10 00- - kuivatatud

           130220 90 00- - muud

                      -taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või mitte:

           130231 00 00- - agar-agar

           130232         - - jaanileivapuu kaunadest jaseemnetest või guaaraoa seemnetest taimeliimid ja
paksendajad, modifitseeritudvõi mitte:

           130232 10 00- - - jaanileivapuu kaunadest võiseemnetest

           130232 90 00- - - guaaraoa seemnetest

           130239 00 00- - muud

 

1517   Margariin; toidusegud ja tooted taimse-testja loomsetest rasvadest või õlidest või
käesolevasse kaubagruppi kuuluvatemitmesuguste rasvade ja õlide fraktsioo-nidest, v.a rubriiki 1516
kuuluvatesttoidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:

151710          – margariin, v.a vedelmargariin

151710 10     – – piimarasvasisaldusega üle10%     massist, kuid mitte üle 15%massist

151790          – muud:

151790 10     – – piimarasvasisaldusega üle10%     massist, kuid mitte üle 15%massist

 

170250 00     Keemiliselt puhas fruktoos

1704   Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad),ei sisalda kakaod:

170410          – närimiskumm,suhkruglasuuriga kaetud  või mitte

170490          – muud:
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170490 30     – – valge šokolaad

170490 51–1704 90 99        – – – muud

 

1803             Kakaopasta,rasvatustatud või mitte:

           180310 00 00- rasvatustamata

           180320 00 00- osaliselt või täielikultrasvatustatud

1804   1804 00 00 00Kakaovõi, -rasv ja –õli

 

1805   1805 00 00 00Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

 

1806             Šokolaadjm kakaod sisaldavad tooted:

           180610          - kakaopulber, suhkruga võimuu magusainelisandiga:

           180610 15 00           - - mis ei sisaldasahharoosi või sisaldab sahharoosi vähem kui 5% massist (k.a
invertsuhkur,väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatud sahharoosina

1806 10 20 00           -- mis sisaldab sahharoosi 5% või rohkem, kuid vähem kui 65% massist (k.ainvertsuhkur,
väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatudsahharoosina

1806 10 30 00           -- mis sisaldab sahharoosi üle 65%, kuid vähem kui 80% massist (k.ainvertsuhkur,
väljendatud sahharoosina) või isoglükoosi väljendatudsahharoosina

1806 10 90 00           -- mis sisaldab sahharoosi (k.a invertsuhkur, väljendatud sahharoosina) võiisoglükoosi
väljendatud sahharoosina massist 80% või rohkem

1806 20         -muud tooted plokkide, pulkade või tahvlitena massiga üle 2 kg või vedelalkujul, pastana,
pulbrina, graanulitena või muul kujul, nõudes või müügipakendismassiga üle 2 kg:

1806 20 10 00           -- mis sisaldavad 31% või rohkem massist kakaovõid või kakaovõid ja piimarasvakokku

1806 20 30 00           -- mis sisaldavad 25% või rohkem, kuid vähem kui 31% massist kakaovõid võikakaovõid
ja piimarasva kokku

                      -- muud:

           180620 50 00- - - mis sisaldavad 18% võirohkem massist kakaovõid

           180620 70 00- - - granuleeritud piimašokolaad

           180620 80 00- - - maitsestatudšokolaadiglasuur

           180620 95 00- - - muud

                      -muud, plokkide, tahvlite või batoonidena:

           180631 00 00- - täidisega

           180632          - - täidiseta:

           180632 10 00- - - teravilja-, puuvilja-,marja- või pähklilisanditega

           180632 90 00- - - muud

           180690          - muud:

                      -- šokolaad ja šokolaadist tooted:
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                      -- - šokolaadikompvekid, täidisega või ilma:

           180690 11 00- - - - alkoholiga

           180690 19 00- - - - muud

                      -- - muud:

           180690 31 00- - - - täidisega

           180690 39 00- - - - ilma täidiseta

           180690 50 00           - - kakaod sisaldavadsuhkrulised või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted

           180690 60 00- - kakaovõided

           180690 70 00- - kakaod sisaldavad tootedjookide valmistamiseks

           180690 90 00- - muud

 

1901             Linnaseekstrakt;püüli- ja lihtjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatudmujal
nimetamata ja sisaldumata toiduained, mis ei sisalda kakaod võisisaldavad seda alla 40% massist, arvestatud
täiesti rasvavabalt; mujalnimetamata ja sisaldumata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatestkaupadest,
mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod massist alla 5%:

           190110 00 00- jaemüügiks pakendatudimikutoidud

           190120 00 00           - segud ja taignadrubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks

           190190          - muud:

                      -- linnaseekstrakt (maltoosa):

           190190 11 00- - - kuivainesisaldusega massist90% või rohkem

           190190 19 00- - - muud

                      -- muud:

1901 90 91 00           -- - mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklistvõi sisaldavad
alla 1,5% piimarasvu, alla 5% sahharoosi (kaasa arvatudinvertsuhkur) või isoglükoosi, alla 5% glükoosi või
tärklist, välja arvatudpulbrilised tooted ja kaubad rubriikidesse 0401 kuni 0404 kuuluvatest kaupadest

           190190 99 00- - - muud

 

1902             Makarontooted,kuumtöödeldud või mitte, täidisega (näiteks liha või muu täidisega)
võitäidiseta: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, cannelonijms; kuskuss,
valmistoiduna või mitte:

- täidisetamakarontooted, keetmata ja muul viisil toiduks valmistamata:

           190211 00 00- - muna sisaldavad

           190219          - - muud:

           190219 10 00- - - mis ei sisalda lihtjahu või-püüli

           190219 90 00- - - muud

           190220         - täidisega makarontooted,keedetud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

1902 20 10 00           -- mis sisaldavad rohkem kui 20% massist kala, vähke, limuseid või teisiveeselgrootuid

1902 20 30 00           -- mis sisaldavad rohkem kui 20% massist vorsti või vorsttooteid, mis tahes lihavõi rupsi,
k.a mis tahes liiki või päritoluga rasvu

                      -- muud:
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           190220 91 00- - - kuumtöödeldud

           190220 99 00- - - muud

           190230          - muud makarontooted:

           190230 10 00- - kuivatatud

           190230 90 00- - muud

           190240          - kuskuss:

           190240 10 00- - töötlemata

           190240 90 00- - muud

 

1903   1903 00 00 00Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena,teradena, kruupidena,
sõelmetena vms kujul

 

1904             Teraviljadevõi teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad(näiteks
maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil valmistatudteravili (v.a mais) teradena, helvestena või
muul kujul (v.a lihtjahu,püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad, mujal nimetamata võisisaldumata:

1904 10         -teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad:

           190410 10 00- - maisist

           190410 30 00- - riisist

           190410 90 00- - muud

           190420         - röstimatateraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest
võipaisteradest valmistatud toidukaubad:

           190420 10 00- - müsli tüüpi tooted röstimatateraviljahelvestest

                      -- muud:

           190420 91 00- - - maisist

           190420 95 00- - - riisist

           190420 99 00- - - muud

           190430 00 00- bulgurnisu

           190490          - muud:

           190490 10 00- - riisist

           190490 80 00- - muud

 

1905             Leiva-,saia- ja kondiitritooted (koogid, küpsised jne), kakaoga või mitte;armulaualeivakesed,
tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaberjms:

           190510 00 00- kuivikleivad

           190520          - präänikud, piparkoogid jms:

           190520 10 00           - - mis sisaldavad kuni30% massist sahharoosi (k.a invertsuhkur, väljendatud
sahharoosina)
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1905 20 30 00           -- mis sisaldavad rohkem kui 30%, kuid vähem kui 50% massist sahharoosi
(k.ainvertsuhkur, väljendatud sahharoosina)

1905 20 90 00           -- mis sisaldavad 50% ja rohkem massist sahharoosi (k.a invertsuhkur,väljendatud
sahharoosina)

                      -magusad küpsised; vahvlid:

           190531          - - magusad küpsised:

- - - täielikult võiosaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toodetega kaetud:

           190531 11 00- - - - müügipakendites netomassigakuni 85 g

           190531 19 00- - - - muud

                      -- - muud:

           190531 30 00- - - - sisaldavad 8% või rohkemmassist piimarasva

                      -- - - muud:

           190531 91 00- - - - - võileivaküpsised

           190531 99 00- - - - - muud

           190532          - - vahvlid:

- - - täielikult võiosaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate toodetega kaetud:

           190532 11 00- - - - müügipakenditesnetomassiga kuni 85 g

           190532 19 00- - - - muud

                      -- - muud:

           190532 91 00- - - - soolased, täidisega võiilma

           190532 99 00- - - - muud

           190540          - kuivikud jms, röstitudleiva- ja saiatooted:

           190540 10 00- - kuivikud

           190540 90 00- - muud

           190590          - muud:

           190590 10 00- - matsa

           190590 20 00           - - armulaualeib(hostia), tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riispaber
ja muudanaloogsed tooted

                      -- muud:

1905 90 30 00           -- - leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju või puuviljuja mis
sisaldavad kuivaine massist kuni 5% suhkrut ja kuni 5% rasva

           190590 40 00- - - vahvlid, mis sisaldavad üle10% massist vett

           190590 45 00- - - küpsised (kreekerid jms)

           190590 55 00- - - pressitud või paisutatudtooted, maitseainetega või soolased

                      -- - muud:

           190590 60 00- - - - magusainelisanditega

           190590 90 00- - - - muud
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2001   Köögiviljad, puuviljad, pähklid ja muudsöödavad taimeosad, toiduks valmistatud või
konserveeritud äädika võiäädikhappega:

200190          – muud:

200190 30     – – suhkrumais (Zea maysvar.      saccharata):

           –– – tõlvikutena

           –– – teradena

200190 40     – – jamss, maguskartul jamuud      söödavad taimeosad,sisaldavad      tärklist vähemalt 5%massist

2004   Muud köögiviljad, toiduks valmistatud võikonserveeritud äädika või äädik-happeta, külmutatud, v.a
rubriiki 2006 kuuluvadtooted:

200410          – kartulid:

           –– muud:

200410 91     – – – püüli- või lihtjahu võihelvestena

200490          – muud köögiviljad jaköögiviljasegud:

200490 10     – – suhkrumais (Zea maysvar.      saccharata):

           –– – tõlvikutena

           –– – teradena

2005   Muud köögiviljad, toiduks valmistatud võikonserveeritud äädika või äädik-happeta, külmutamata, v.a
rubriiki 2006kuuluvad tooted:

200520          – kartulid:

200520 10     – – püüli- või lihtjahu võihelvestena

200580 00     – suhkrumais (Zea maysvar.   saccharata):

           –– tõlvikutena

           –– teradena

2008   Puuviljad, pähklid ja muud söödavadtaimeosad, muul viisil toiduks valmista-tud või konserveeritud,
suhkru-, muumagusaine- või piirituselisandiga või ilma, mujal nimetamata:

200899          – – muud:

           –– – piirituselisandita:

           –– – – suhkrulisandita:

200899 85     – – – – – teramais, v.asuhkrumais (Zea               mays var.saccharata):

           –– – – – – tõlvikutena

           –– – – – – teradena

200899 91     – – – – – jamss, maguskartul jamuud               söödavad
taimeosad,sisaldavad              tärklistvähemalt 5% massist

 

2101             Kohvi-,tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teestvõi matest
või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitudsigur jm röstitud kohviasendajad,
ekstraktid, essentsid ja kontsentraadidnendest:
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- kohviekstraktid,-essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist ning tema ekstraktidest,essentsidest ja
kontsentraatidest:

           210111          - - ekstraktid, essentsid jakontsentraadid:

           210111 11 00           - - - kohvil baseeruvakuivaine sisaldusega 95% massist või rohkem

           210111 19 00- - - muud

           210112         - - tooted, mis põhinevad neilekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või kohvil:

2101 12 92 00           -- - tooted, mis põhinevad kohviekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel

           210112 98 00- - - muud

           210120         - tee- ja mateekstraktid,-essentsid ja -kontsentraadid, tooted teest või matest või nende
ekstraktidest,essentsidest ja kontsentraatidest:

           210120 20 00- - ekstraktid, essentsid võikontsentraadid

                      -- tooted:

           210120 92 00- - - ekstraktidel, essentsidelvõi kontsentraatidel põhinevad

           210120 98 00- - - muud

           210130         - röstitud sigur jm röstitudkohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

                      -- röstitud sigur ja muud röstitud kohviasendajad:

           210130 11 00- - - röstitud sigur

           210130 19 00- - - muud

- - ekstraktid,essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist ja muudest kohviasendajatest:

           210130 91 00- - - ekstraktid, essentsid jakontsentraadid röstitud sigurist

           210130 99 00- - - muudest röstitud kohviasendajatest

 

2102             Pärmid(aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulisedmikroorganismid
(v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmisküpsetuspulbrid:

           210210          - aktiivpärmid:

           210210 10 00- - kultuurpärmid

                      -- pagaripärmid:

           210210 31 00- - - kuivatatud

           210210 39 00- - - muud

           210210 90 00- - muud

           210220         - mitteaktiivsed pärmid; muudsurnud üherakulised mikroorganismid:

                      -- mitteaktiivsed pärmid:

2102 20 11 00           -- - tablettide, kuubikute jms kujul või siis müügipakendites netomassiga kuni 1kg

           210220 19 00- - - muud

           210220 90 00- - muud

           210230 00 00- valmis küpsetuspulbrid

2103             Kastmedning pooltooted kastmete valmistamiseks; maitseainesegud; sinepipulber javalmissinep:

           210310 00 00- sojakaste

Leht 42 / 47 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks –...



           210320 00 00- ketšup jm tomatikastmed

           210330          - sinepipulber javalmissinep:

           210330 10 00- - sinepipulber

           210330 90 00- - valmissinep

           210390          - muud:

           210390 10 00- - mangost valmistatudvürtsisegu (chutney), vedelal kujul

           210390 30 00           - - aromaatsedmõruained alkoholisisaldusega alates 44,2% kuni 49,2% mahust,
mis sisaldavad1,5% kuni 6% emajuurt, vürtse ja mitmesuguseid koostisosi ning 4% kuni 10%suhkrut, nõudes
mahuga 0,5 liitrit või vähem

           210390 90 00- - muud

 

2104             Supidja puljongid, pooltooted nende valmistamiseks; homogeniseeritud toidusegudkahest või
enamast komponendist:

           210410          - supid ja puljongid,pooltooted nende valmistamiseks:

           210410 10 00- - kuivatatud

           210410 90 00- - muud

           210420 00 00- homogeniseeritud toidusegud

 

2105   2105 00          Jäätisjm toidujää, kakaoga või ilma:

2105 00 10 00           -mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid vähem kui 3% massist

                      -mis sisaldavad piimarasvu:

           210500 91 00- - 3% ja rohkem, kuid vähem kui7% massist

           210500 99 00- - 7% massist ja rohkem

 

2106             Mujalnimetamata toidukaubad:

           210610          - valgukontsentraadid jatekstureeritud valkained:

           210610 20 00           - - mis ei sisaldapiimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklist või
sisaldavad massistvähem kui 1,5% piimarasvu, 5% sahharoosi või isoglükoosi, 5% glükoosi võitärklist

           210610 80 00- - muud

           210690          - muud:

           210690 10 00- - fondüüjuustud

           210690 20 00           - - alkohoolsedkontsentraadid (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse
jookidevalmistamiseks

                      -- lõhna- ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:

           210690 30 00- - - siirupid isoglükoosist

                      -- - muud:

           210690 51 00- - - - laktoosisiirupid
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           210690 55 00- - - - glükoosisiirupid jasiirupid maltodekstriinist

           210690 59 00- - - - muud

                      -- muud:

2106 90 92 00           -- - mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi või tärklistvõi sisaldavad
massist vähem kui 1,5% piimarasvu, 5% sahharoosi võiisoglükoosi, 5% glükoosi või tärklist

           210690 98 00- - - muud

 

2201             Veed,k.a looduslikud ja tehislikud mineraalveed ja gaseeritud veed, suhkru- või
muumagusainelisandita ja maitsestamata; jää ja lumi:

           220110          - mineraalveed, gaseeritudveed:

                      -- looduslikud mineraalveed:

           220110 11 00- - - süsihappegaasigarikastamata

           220110 19 00- - - muud

           220110 90 00- - muud

           220190 00 00- muud

 

2202             Veed,k.a mineraalveed ja gaseeritud veed, suhkru- või muu magusainelisandiga võilõhna- ja
maitseainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a puu- jajuurviljamahlad rubriigist 2009:

2202 10 00 00           -veed, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandigavõi
maitsestatud

           220290          - muud:

           220290 10 00           - - mis ei sisaldarubriikides 0401 kuni 0404 nimetatud tooteid või rubriikidesse 0401
kuni 0404kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu

- - muud, mis sisaldavadrubriikidesse 0401 kuni 0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu:

           220290 91 00- - - vähem kui 0,2% massist

           220290 95 00- - - 0,2% või rohkem, kuid vähemkui 2% massist

           220290 99 00- - - 2% massist ja rohkem

 

2203   2203 00          Linnaseõlu:

                      -nõudes mahuga kuni 10 liitrit:

           220300 01 23- - pudelites

           220300 09 23- - muud

           220300 10 23- nõudes mahuga üle 10 liitri

 

2206   2206 00          Muudkääritatud joogid (näiteks õuna- ja pirnisiider, mõdu); kääritatud jookidesegud
omavahel või mittealkohoolsete jookidega, mujal nimetamata:

                      -piquette:

           220600 10 25- - tegeliku alkoholisisaldusegakuni 6% mahust

           220600 10 29           - - tegeliku alkoholisisaldusegaüle 6 ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise teel
saadud tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust
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           220600 10 26- - muud

                      -muud:

                      -- vahutavad joogid:

2206 00 31 25           -- - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust

2206 00 31 29           -- - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust

                      -- - muud:

2206 00 39 27           -- - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6%mahust

2206 00 39 28           -- - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 jakuni 13% mahust
ning ainult kääritamise teel saadud tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust

           220600 39 23- - - - õlle ja ühe või mitmemittealkohoolse joogi segu

           220600 39 25- - - - tegelikualkoholisisaldusega kuni 6% mahust

           220600 39 29           - - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 13% mahust ning ainult kääritamise
teelsaadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust

           220600 39 26- - - - tegeliku alkoholisisaldusegaüle 13 ja kuni 22% mahust

           220600 39 20- - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 22% mahust

                      -- mittevahutavad, nõudes mahuga:

                      -- - 2 liitrit ja vähem:

2206 00 51 25           -- - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust

2206 00 51 29           -- - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust

                      -- - - muud:

2206 00 59 27           -- - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6%mahust

2206 00 59 28           -- - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 jakuni 10%
mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust

           220600 59 23- - - - - õlle ja ühe või mitmemittealkohoolse joogi segu

           220600 59 25- - - - - tegelikualkoholisisaldusega kuni 6% mahust

           220600 59 29           - - - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ning ainult kääritamise
teelsaadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust

           220600 59 26- - - - - tegeliku alkoholisisaldusegaüle 10 kuni 22% mahust

           220600 59 20- - - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 22% mahust

                      -- - üle 2 liitri:

2206 00 81 25           -- - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust

2206 00 81 29           -- - - õuna- ja pirnisiider, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% mahust

                      -- - - muud:

2206 00 89 27           -- - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6%mahust

2206 00 89 28           -- - - - puuvilja- ja marjaveinid, mõdu, tegeliku alkoholisisaldusega üle 6 jakuni 10%
mahust ning ainult kääritamise teel saadud tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust

           220600 89 23- - - - - õlle ja ühe või mitmemittealkohoolse joogi segu
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           220600 89 25- - - - - tegelikualkoholisisaldusega kuni 6% mahust

           220600 89 29           - - - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 10% mahust ja ainult kääritamise
teel saadudtegeliku alkoholisisaldusega üle 6 ja kuni 15% mahust

           220600 89 26- - - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 10 kuni 22% mahust

           220600 89 20- - - - - tegelikualkoholisisaldusega üle 22% mahust

 

[RTL 2006, 69, 1277– jõust. 22.09.2006]

Põllumajandusminister
määrus

lisa 13248982

Lisa 8

Põllumajandusministri 28. juuli 2004. amääruse nr 126 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondidekasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.3“Majandustegevuse
mitmekesistamine maapiirkonnas“ tingimused” lisa 8

(põllumajandusministri 7. septembri 2006.a määruse nr 92 sõnastuses)

MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMINEMAAPIIRKONNAS HINDAMISKRITEERIUMID

 

Nr Kriteerium Mõõtmise alus Hindepunktid
Projektkasutab kohalikku
toorainet üle 50%

3

Projektkasutab kohalikku
toorainet osaliselt (alla
50%)

2

1 Projektigakavandatakse
kasutada
kohalikku1toorainet
käsitööks ja
põllumajandusvaldkonnale

lähedastetegevuste
arendamiseks

Projekt ei kasuta kohalikku
toorainet

0

Projektigavõetakse
kasutusele ehitis2

12 Projektimõju
elukeskkonnale

Projektigaei võeta
kasutusele ehitist

0

Projektilon puuetega
inimestele positiivne mõju

13 Projektimõju puuetega
inimestele3

Projektilei ole puuetega
inimestele mõju

0

Projektielluviimise koht
asub vallas, mis ei piirne
maakonnakeskusega ja
on kantudebasoodsamate
piirkondade loetellu

3

Projekti elluviimise
koht asub vallas, mis
piirnebmaakonnakeskusega
ja on kantud
ebasoodsamate
piirkondade loetellu,
võiprojekt asub
vallas, mis ei piirne
maakonnakeskusega ega
ole kantudebasoodsamate
piirkondade loetellu

2

4 Projektielluviimise
koha kaugus
maakonnakeskusest4ning
projektielluviimise
koht ebasoodsamate
piirkondade loetelus5

Projekti elluviimise
koht asub vallas, mis
piirnebmaakonnakeskusega
ega ole kantud
ebasoodsamate
piirkondade loetellu

1
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Projekt elluviimise koht
asub Harjumaal

0

Alla 10% 0
10,1–30 % 3
30,1–45%   2
45,1–60% 1

5 Taotluse esitamisele
vahetult eelneva
majandusaastavõlakordaja
ehk võõrkapitali osakaalu
näitaja6

Üle 60%  0
Alla 30%    0
30,1–40%     1
40,1–60% 3
60,1 %–70 % 1

6 Taotluse esitamisele
vahetult eelneva
majandusaastamateriaalse
põhivara jääkväärtuse
suhe sama majandusaasta
bilansimahtuväljendatuna
protsentides7

Üle 70%  0

Toetust taotletakse alla
30% investeeringu
maksumusest

3

Toetust taotletakse 30,1–
40% investeeringu
maksumusest

2

7 Toetuse protsendi erinevus
maksimaalsest piirmäärast

Toetust taotletakse 40,1–
45% investeeringu
maksumusest

1

Ei ületa poolt bilansimahtu 3
Ei ületa ühekordset
bilansimahtu

2

Ei ületa kahekordset
bilansimahtu

1

8 Toetuse suhe taotluse
esitamisele vahetult
eelneva aastabilansimahtu8

Ületab kahekordse
bilansimahu

0

 

1Kohalik on kohalikumaakonna ja sellega piirnevate maakondade territoorium.

2Ehitis on olnud täiesulatuses kasutusest väljas taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul.

3Pakub tööd, parandabjuurdepääsuvõimalusi või pakub puuetega inimestele suunatud teenuseid.

4Maakonnakeskus onasustusüksus (linn, vald, vallasisene linn), kuspaikneb maavalitsus.

5Eesti maaelu arengukava2004–2006 tabelis 28 nimetatud vallad. 

6Kohustuste suhekoguvarasse väljendatuna protsentides.

7Materiaalne põhivara –kulum/bilansimaht*100.

8Toetus/bilansimaht.
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