
Põllumajandusministri 3. juuni 2005. a määruse nr 63
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide

kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–
2006” meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste

toetamine” tingimused”

lisa 3

NÕUANDETOETUSE AVALDUS [1]

TAOTLEJA ÜLDANDMED A osa

1. Ettevõtja

1.1 Taotleja ärinimi [2]

1.2 Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi [3] Eesnimi Perekonnanimi

1.3 Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood [4]

1.4 Äriregistrikood [5]

1.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number [6]

2. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

2.1 Maakond

2.2 Vald või linn

2.3 Küla, alev, alevik

2.4 Tänav/maja ja postiindeks

2.5 Telefon, faks, e-post

3. Taotleja kinnitused “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” programmitäiendi lisas 4

toodud kriteeriumitele vastavuse kohta 7

3.1 Taotleja on saanud “Eesti Maaelu Arengukava 2004-2006” põllumajanduslikku keskkonnatoetust.

3.2 Taotleja on saanud “Eesti Maaelu Arengukava 2004-2006” elatustalude kohanemise toetust.

3.3 Taotleja kasutuses on põllumajandusmaid, püsirohumaid või põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olevaid maid, mis asuvad ebasoodsas piirkonnas.
Ebasoodsaks loetakse piirkondi, mis on sätestatud põllumajandusministri 14. aprilli  2004. a määruse nr 36 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide
kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” meetme 3.1 “Investeeringud põllumajandustootmisse” tingimused” lisas 3.

3.4 Taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei ole Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas toodud omatoodetud põllumajandussaaduste tootmise ja omatoodetud
põllumajandussaaduste töötlemise tegevusalal tegutsenud kauem kui toetuse taotluse esitamisele vahetult eelnenud viis kalendriaastat ning kes ei ole toetuse
taotlemisele vahetult eelnenud kalendriaasta 31. detsembri seisuga vanem kui 39-aastane.

4. Toetatav tegevus 8

Kood Toetatav tegevus Ostetud nõuandeteenuse maksumus, EEK Taotletav toetus, EEK

02 Nõuandetoetus

4.1 0201 Loomakasvatusalane nõuanne

4.2 0202 Taimekasvatusalane nõuanne

4.3 0203 Mahepõllumajandusalane nõuanne

4.4 0204 Metsa majandamise alane nõuanne

4.5 0205 Põllumajandushoonete ehitamise alane nõuanne

4.6 0206 Finantsmajanduse alane nõuanne

4.7 0207 Mesindusalane nõuanne

4.8 0208 Vesiviljelusalane nõuanne

4.81 02081 Maaparandusalane nõuanne



4.82 02082 Põllumajandussaaduste käitlemise alane nõuanne

4.9 Aruandeperioodil ostetud nõuandeteenuse maksumus kokku

5. Andmed toetatava nõuandeteenuse objektiks oleva põllumajandusliku tegevuse asukoha kohta 9

5.1 Maakond

5.2 Vald või linn

5.3 Küla, alev, alevik

6. Taotleja omab või kasutab õiguslikul alusel maad 10 ha

7. Taotleja omab või rendib õiguslikul alusel põllumajandusloomi 11

7.1 Taotleja omab või rendib õiguslikul alusel järgmisi põllumajandusloomi 12

8. Nõuandeteenuse osutaja

8.1 Nõuandekeskuse nimi 13

8.2 Nõuandeteenuse osutanud konsulendi ees- ja perekonnanimi 14 Eesnimi Perekonnanimi

8.3 Nõuandekeskuse nimi 13

8.4 Nõuandeteenuse osutanud konsulendi ees- ja perekonnanimi 14 Eesnimi Perekonnanimi

8.5 Nõuandekeskuse nimi 13

8.6 Nõuandeteenuse osutanud konsulendi ees- ja perekonnanimi 14 Eesnimi Perekonnanimi

9. Nõustamisleping, mille alusel on nõuandeteenus osutatud/ostetud

9.1 Andmed nõustamislepingu kohta, mille alusel nõuanne on osutatud/ostetud

9.1.1 Nõustamislepingu number 15

9.1.2 Nõustamislepingu sõlmimise kuupäev 15 2 0 0

9.2 Nõuandeteenuse osutamise periood 16

alates 2 0 0 kuni 2 0 0

9.3 Nõuandeteenuse osutamise aeg tundides kokku

10. Lühikirjeldus ostetud nõuandeteenusest (teema, eeldatav eesmärk)

11. Nõuandele, millele taotletakse toetust, ei ole saadud ega taotleta toetust või tagastamatut abi teistest Riikliku Arengukava või Maaelu
Arengukava meetmetest, PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD, sihtasutuse Erametsakeskus või riigi ega kohaliku omavalitsuse

vahenditest. 11/sup>

12. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui

Käibemaksuseaduse § 19 seda ei nõua. 11

VÄLJAMAKSE TAOTLUS B osa

13. Dokumendi nimetus Dokumentide arv Dokumentide numbrid

13.1 Koopia arvest või arve-saatelehest nõuandeteenuse osutamise kohta 17

13.2 Koopia maksekorraldusest või pangakonto väljavõttest punktis 13.1 nimetatud arve või

arve-saatelehe tasumise kohta 18

14. Käesolevaga esitan väljamakse taotluse, mille kohaselt olen saanud nõuandeteenust summas. 19

15. Kinnitan, et avaldusega esitatud nõuandeteenuse osutamist tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged.
20

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava meetme 3.8 “Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine”



nõuandetoetuse taotluselekehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud

andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks struktuuritoetuste

registrisse ning kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.

__________________________

(allkiri)

___________________________
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

__________________________

[1] Nõuande- ja teabeleviteenuste toetuse nõuandetoetuse avaldus esitatakse taotleja tegevuskohajärgse piirkonna PRIA taotluste vastuvõtmiseks
volitatud ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib vastavale reale sümboli “X“.

2 Reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.

3 Reale 1.2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2
märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.

4 Reale 1.3 märgitakse reale 1.2 märgitud isiku isikukood.

5 Reale 1.4 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja äriregistri kood või füüsilisest isikust ettevõtja. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei ole kantud
äriregistrisse, jääb antud väli täitmata.

6 Reale 1.5 märgitakse real 1.1 või 1.2 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.

7 Ridadele 3.1, 3.2, 3.3 ja 3.4 märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui vastavad nõuded on täidetud.

8 4. alajaotuses märgitakse andmed kõikide ostetud nõuandeteenuste kohta: nõuandeteenuste maksumus kokku ja taotletava toetuse summa.

9 5. alajaotuses märgitakse selle põllumajandusliku tegevuse asukoht, mis on seotud ostetud nõuandeteenusega.

10 Rea 6 viimasesse lahtrisse märgitakse andmed kasutatava maaressursi kohta hektarites.

11 Ridade 7, 11 ja 12 viimasesse lahtrisse märgitakse “JAH” kui vastav nõue on täidetud.

12 Real 7.1 märgib taotleja, milliseid põllumajandusloomi ta omab või õiguslikul alusel rendib, juhul kui ta märkis rea 7 viimasesse lahtrisse “JAH”.

13 Ridadele 8.1, 8.3 ja 8.5 märgitakse selle nõuandekeskuse nimi, kellelt on ostetud nõuandeteenus. Kui tegemist on mitme nõuandekeskuse ja/või
konsulendi osutatud nõuandeteenusega või kompleksnõuandeteenusega, märgitakse asjakohased andmed alapunkti 8 ülejäänud ridadele.

14 Ridadele 8.2, 8.4 ja 8.6 märgitakse selle konsulendi nimi, kes osutas nõuandeteenust. Kui tegemist on mitme nõuandekeskuse ja/või konsulendi
osutatud nõuandeteenusega või kompleksnõuandeteenusega, märgitakse asjakohased andmed alapunkti 8 ülejäänud ridadele.

15 Reale 9.1.1 märgitakse nõustamislepingu number, mis on sõlmitud ridadel 8.1, 8.3 ja 8.5 märgitud nõuandekeskusega. Reale 9.1.2 märgitakse reale
9.1.1 märgitud nõustamislepingu sõlmimise kuupäev.

16 Reale 9.2 märgitakse nõuandeteenuse osutamise periood. Nõuandeteenuse osutamise perioodi algus ei või olla varasem põllumajandusministri
käskkirja kuupäevast, millega on kehtestatud tunnustatud nõuandekeskuste nimekiri. Nõuandeteenuse osutamise ja maksmise viimane kuupäev ei v��i
olla hilisem kui taotluse esitamise kuupäev.

17 Reale 13.1 märgitakse andmed taotlusega koos esitatud arvete või arve-saatelehtede kohta: esitatud arvete hulk ja esitatud arvete numbrid.

18 Reale 13.2 märgitakse andmed taotlusega koos esitatud maksekorralduse või pangakonto väljavõtte kohta, millega on tasutud real 13.1 märgitud
arved: maksekorralduste hulk ja maksekorralduste numbrid.

19 Reale 14 märgib taotleja nõuandeteenus(t)e, mille kohta toetust taotleb, kogusumma.

20 Real 15 kinnitab taotleja sõnaga “JAH” väljamakse taotluses esitatud andmete õigsust.

AVALDUSE INDIKAATORITE LEHT

Palunvastakekõikideleküsimustele.Valigeükssobivvastusevariantjatehkekastivastavmärge ( )!

Horisontaalsed indikaatorid

1 Projekti rakendamise asukoht 1

 1. Maal

 2. Linnas

 3. Regionaalselt määratlemata

2 Mõju keskkonnaseisundile 2

 1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele



 2. Keskkonnasõbralik

 3. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea kui vastasite “neutraalne”).

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3 Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 3

 1. projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

 2. projekt vähendab soolist ebavõrdsust

 3. projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendage, milles väljendub projekti suunatud või vähendav mõju soolisele ebavõrdusele (vastama ei pea kui vastasite “ei mõjuta”).

............................................................................................................................

............................................................................................................................

4 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 4

 1. projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

 2. projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

 3. projekt edendab naisettevõtlust

 4. projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

 5. projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav

5 Mõju infoühiskonna edendamisele 5

 1. infoühiskonda edendava mõjuga

 2. neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti edendav mõju infoühiskonna edendamisele (vastama ei pea kui vastasite “neutraalne”).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

6 Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi) 6

 1. töökohti loov

 2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti loov!

7 Loodavate töökohtade arv 7

1. Kokku .............

sh ........... naist

............. meest

8 Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi) 8

 1. töökohti säilitav

 2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti säilitav!

9 Säilitavate töökohtade arv 9

1. Kokku .............

sh ........... naist

............ meest

II Meetmespetsiifilised indikaatorid

Taotlusestaotletudindividuaalnõuandelepingutearv ............... tk 10

1 Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk kus hakkab asuma investeeringuobjekt või mis ala ta
teenindab. Kui taotletavat objekti kasutatakse nii linnas kui maal, siis valitakse vastuse variandiks regionaalselt määratlemata.

2 



Projekti mõju keskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, millest üks on suunatud keskkonna parandamisele
(nt. vee puhastamise seadmed), aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust ühele objektile,
mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele (reovete puhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr. 1. Kui taotletaval objektil
pole üldse mõju keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr. 3.

3 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et projekt on suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, või
vähendab soolist ebavõrdsust, siis valitakse vastav vastusevariant.

4 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav.

5 Eeldatav mõju infoühiskonnale on “neutraalne”.

6,7 Uue töökoha all mõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. Töökohad võivad olla hooajalised, täis- või osalise
tööajaga. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks osalise
tööajaga (nt. poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.

8,9 Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud töökohtade hulka saab lugeda sellised kohad,
mis ilma projektile antava struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad
kokku. Kui töökoht on näiteks poolepäevane, saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul
0,25 töökohta.

10 Taotlusega hõlmatud individuaalnõuande lepingute arv. Juhul kui olete juba varem esitatud taotluses märkinud lepingu, mis on seotud ka antud
taotlusega, siis märkige vastuseks null.

[RTL 2007, 26, 458 – jõust. 1.04.2007]

https://www.riigiteataja.ee/akt/12809902

