
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 4

INFOPÄEVA KORRALDAMISE TOETUSE AVALDUS [1]

TAOTLEJA ÜLDANDMED A osa

1. Äriühing

1.1 Taotleja ärinimi [2]

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

1.3 Taotleja seadusjärgse esindaja isikukood [4]

1.4 Äriregistrikood [5]

1.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number [6]

2. Mittetulundusühing

2.1 Mittetulundusühingu nimi 2

2.2 Mittetulundusühingu registrikood 5

2.3 Mittetulundusühingu esindaja ees- ja perekonnanimi 3 Eesnimi Perekonnanimi

2.4 Mittetulundusühingu esindaja isikukood 4

2.5 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 6

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

3.1. Maakond

3.2. Vald või linn

3.3. Küla, alev, alevik

3.4. Tänav/maja ja postiindeks

3.5. Telefon, faks, e-post

4. Toetatav tegevus 7

4.1 0301 Üleriigilise infopäeva korraldamine

4.2 0401 Maakondliku infopäeva korraldamine

KAVANDATAVA INFOPÄEVA OBJEKT B osa

5. Infopäeva korraldaja postiaadress ja kontaktandmed 8

5.1 Maakond

5.2 Vald või linn

5.3 Küla, alev, alevik

5.4 Tänav, maja ja postiindeks

5.5 Telefon, faks, e-post

6. Infopäeva nimetus

7. Infopäeva lühikirjeldus (eesmärgid, täpsemalt
käsitletavad teemad, sihtgrupp jms)



8. Infopäeva korraldaja ja esinejate senise kogemuse ja
pädevuse lühikirjeldus infopäeval käsitletava teema
osas

9. Koostööpartnerid infopäeva ettevalmistamise ja
korraldamise käigus ning koostöö vormi lühikirjeldus
(täidetakse, kui infopäeva korraldamisse kaasatakse
koostööpartnereid)

10. Päevakava

10.1 Kuupäev

10.1.1 Toimumise koht Maakond, vald/linn, küla/alev/alevik, tänav, maja/rendileandja

10.1.2 Esineja Teema Orienteeruv kestus

10.2 Kuupäev

10.2.1 Toimumise koht Maakond, vald/linn, küla/alev/alevik, tänav, maja/rendileandja

10.2.2 Esineja Teema Orienteeruv kestus

10.3 Kuupäev

10.3.1 Toimumise koht Maakond, vald/linn, küla/alev/alevik, tänav, maja/rendileandja

10.3.2 Esineja Teema Orienteeruv kestus

11. Kavandatava infopäeva eelarveline maksumus 9

Kood Üleriigilise või maakondliku infopäeva korraldamiseks kavandatava kulutuse nimetus Abikõlblike kulutuste
eelarveline maksumus,
summa, krooni

11.1 03 Üleriigiline infopäev 10

11.1.1 Lektoritasud

11.1.2 Ruumide rentimine

11.1.3 Kontoritehnika rentimine

11.1.4 Teavitamiskulud

11.1.5 Infopäeva korraldamiseks vajalike koolitusmaterjalide soetamise kulud

11.1.6 Majutuskulud

11.1.7 Transpordikulud

11.1.71 Moderaatoritasu

11.1.72 Infopäeva korraldaja tasu

11.1.8 0301 Üleriigilise infopäeva korraldamiseks tehtavate abikõlblike kulutuste eelarveline maksumus
kokku

11.2 0302 Üleriigilise infopäeva raames väljaantava trükise kulu

11.3 Üleriigilise infopäeva korraldamiseks tehtavate abikõlblike kulude ja trükise kulu kokku
(rida 11.1.8+11.2)

11.4 04 Maakondlik infopäev 10

11.4.1 Lektoritasud

11.4.2 Ruumide rentimine

11.4.3 Kontoritehnika rentimine

11.4.4 Teavitamiskulud

11.4.5 Infopäeva korraldamiseks vajalike koolitusmaterjalide soetamise kulud

11.4.6 Majutuskulud

11.4.7 Transpordikulud

1 Moderaatoritasu



11.4.7

11.4.72 Infopäeva korraldaja tasu

11.4.8 0401 Maakondliku infopäeva korraldamiseks tehtavate abikõlblike kulutuste eelarveline
maksumus kokku

12.1 Taotletav toetuse summa, kui kavandatav infopäev on ühepäevane 11 krooni

12.2 Taotletav toetuse summa, kui kavandatav infopäev on mitmepäevane 11 krooni

13. Taotletav toetuse määr %

14. Andmed osavõtutasudest laekuva tulu eelarve kohta, kui infopäeva korraldamiseks kavandatakse võtta osavõtutasu osavõtjatelt

14.1 Kavandatav osavõtutasu ühe osavõtja kohta

14.2 Kavandatav tulu osavõtutasudest kokku

15. Kinnitan, et punktis 11 märgitud kulutuste tegemise tõendamisel lähtutakse “Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse

seaduse” § 42 lõike 3 alusel kehtestatud tingimustest ja korrast ning Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a

määrusest nr 453 “Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord” 7

16. Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkujad ning nende osanik või aktsionär või liige ei oma osalust üksteise

äriühingus ega kuulu üksteise (äriühingu või mittetulundusühingu) juhatusse või nõukokku 7

17. Kavandatava infopäeva kohta, mille kohta taotletakse meetme raames toetust, ei ole saadud ega taotleta toetust
ega tagastamatut abi riikliku arengukava või maaelu arengukava meetmetest, PHARE, ISPA, Maailmapanga,

EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest 7

18. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei registreeri end

käibemaksukohustuslaseks, kui “Käibemaksuseaduse” § 19 seda ei nõua 7

19. Valitud hinnapakkumise põhjendus 12

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

või maakondliku infopäeva korraldamise toetuse 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)

___________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

(taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi)

Vastuvõtja allkiri.............................

__________________________

[1] Nõuande- ja teabeleviteenuste toetuse infopäeva korraldamise toetuse avaldus esitatakse kavandatava taotleja tegevuskohajärgse piirkonna PRIA
taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta vastavale reale sümboli “X”. Kui üleriigilise infopäeva
korraldamise toetuse taotlus esitatakse rohkem kui kolme kalendripäeva kohta, siis koostab ja esitab taotleja lisalehe, millele on märgitud iga
kalendripäeva kohta samad andmed, mis alapunktis 9.

2 Reale 1.1 või 2.1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

3 Reale 1.2 või 2.3 märgitakse äriühingu või mittetulundusühingu puhul tema seadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2 või
2.3 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.

4 Reale 1.3 või 2.4 märgitakse reale 1.2 või 2.3 märgitud isiku isikukood.

5 Reale 1.4 või 2.2 märgitakse real 1.1 või 2.1 märgitud taotleja registrikood.

6 Reale 1.5 või 2.5 märgitakse real 1.1 või 2.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.

7 Ridadele 4.1, 4.2 ja 15-18 märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui vastavad nõuded on täidetud.

8 5. alapunkt täidetakse juhul, kui taotleja ja infopäeva korraldaja ei ole sama isik.

9 11. alapunktis märgitakse andmed üleriigilise või maakondliku infopäeva eelarve kohta. Eelarve kavandatakse lubatavate kulutuste ja kulutuste
maksumuse kaupa.

10 Abikõlbliku objekti märgistamiseks kasutatud sümboolika maksumus lisatakse selle objekti maksumusele, millega koos on ta soetatud.



11 Reale 12.1 või 12.2 märgitakse taotletav toetuse summa, mis ei tohi olla suurem kui real 11.3 või 11.4.8 märgitud infopäeva eelarve kokku.

12 Rea 19 täidab üleriigilise ja maakondliku infopäeva korraldamise toetuse taotleja, kui ta taotleb toetust ruumi rentimise kulude kohta, või üleriigilise
infopäeva korraldamise toetuse taotleja, kui ta taotleb toetust trükise väljaandmiseks. Reale märgitakse väljavalitud pakkuja andmed ja summad. Trükise
väljaandmise puhul märgitakse summad eraldi trükise koostamise ning trükkimise kulude kaupa. Samuti märgitakse põhjendus, kui ruumi rentimise või
trükise trükkimisega seotud kulude puhul ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist.

AVALDUSE INDIKAATORITE LEHT

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant ja tehke kasti vastav märge ( )!

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

1 Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk kus hakkab asuma investeeringuobjekt või mis ala ta
teenindab (infopäeva korraldamise puhul piirkond, mille põllumajandustootjatele infopäev on suunatud). 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.

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

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

