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ja taotluse menetlemise täpsem kord” 
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MAAPIIRKONNAS MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE INV ESTEERINGUTOETUSE AVALDUS 1 

          
A osa 

1. Taotleja ärinimi2   

2. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja ees- ja perekonnanimi 3 

Eesnimi                              
Perekonnanimi                               

3. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood 4 

           

4. Äriregistrikood 5           

5. Äriregistrisse kandmise aasta            

6. Käibemaksukohustuslaseks  
registreerimise number 6 

 

7. Maksukohustuslaste registrisse 
kandmise aasta  

 

8.1 Mittepõllumajandusliku ettevõtlusega alustav põllumajandustootja  
 

8.2 Ettevõtja, kes mitmekesistab või laiendab oma tegevust  

9. Taotleja pangarekvisiidid: x 

9.1 Arvelduskonto number 7 
 

9.2 Arvelduskonto omaniku nimi   

9.3 Arvelduskonto viitenumber  
 

10. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

10.1 Maakond  
10.2 Vald või linn  
10.3 Küla, alev, alevik  



10.4 Tänav/maja ja postiindeks  
10.5 Telefon, faks, e-post  
11. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 8 

11.1 Maakond  
11.2 Vald või linn  
11.3 Küla, alev, alevik  
12. Taotluse menetlemise ajaks määratud 

kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning 
kontaktandmed 17 

 

12.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                  
12.2. Postiaadress                              
12.3. Telefon, faks, e-post                  
12.4 Amet                                                      
 
 
13. Tegevuse nimetus  
14. Tegevusvaldkond (EMTAK koodi järgi)   
15. Investeeringuobjekt/tegevus 
 Toetatavad tegevused  Investeeringuobjekti täpne 

nimetus 
Investeeringu-
objekti 
maksumus 
kroonides ilma 
käibemaksuta  

Käibemaks 
 

Toetuse 
protsent 

Taotletava  
toetuse suurus  

15.1. Uue hoone  püstitamine       
15.2 Olemasoleva hoone või 

hoone osa ehitamine 
     

15.3. Hoone või hoone osa 
parendamine 

     

15.4. Uue rajatise ehitamine      
15.5. Olemasoleva rajatise 

ehitamine 
     

15.6. Masina  ja seadme 
ostmine ja paigaldamine 

     

15.7 Kavandatavate 
investeeringuobjektide 
maksumus kokku 

X     

15.8 Sh kapitalirendiga 
ostetav 

     

16. Ettevalmistavad tööd investeeringu osana 



16.1 Kavandatava 
investeeringuobjektiga 
seotud projekteerimistöö 
maksumus 

     

16.2 Kavandatava 
investeeringuobjekti 
projekteerimiseks 
vajalike 
ehitusgeoloogilise ja -
geodeetilise uurimistöö 
maksumus 

     

16.3 Toetuse avalduse ja 
äriprojekti ning neis 
esitatud andmeid 
tõendavate dokumentide 
koostamiseks tellitud töö 
ja teenus 

     

16.4 Kavandatava turu-uuringu 
teostamise maksumus 

     

16.5. Ettevalmistavate tööde 
maksumus kokku 
ridadelt 16.1―16.4 

X     

16.6. Ettevalmistavate tööde 
maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning 
mis ei ületa 12% real 
15.7 märgitud 
investeeringuobjektide 
maksumust ja real 16.5 
märgitud summat  

X     

17. Turundustegevus investeeringu osana  
17.1 Infokandjate ja 

jaotusmaterjalide 
valmistamine 

     

17.2 Kodulehekülje tegemine      
17.3 Riigisisesel messil 

osalemine 
     

17.4. Turundustegevuse 
maksumus kokku 
ridadelt 17.1–17.3 

X     



17.5 Turundustegevuse 
maksumus, mille kohta 
taotletakse toetust ning 
mis ei ületa 12 % real 
15.7. märgitud 
investeeringuobjektide 
maksumust ja real 17.4 
märgitud summat 

X     

18. Omanikujärelevalve tegemine 
18.1 Sellise 

omanikujärelevalve 
tegemise maksumus, 
mille kohta taotletakse 
toetust ning mis ei ületa 
3 % real 15.7 toodud 
investeeringuobjektide 
summat 

     

19. Investeeringuobjekti esemega seotud litsentsi ostmise, patendi, kasuliku mudeli kaitsmisega seotud tasud ja lõivud 
19.1 Real 19 nimetatud 

tegevuste maksumus. 
     

20. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus 
20.1 Investeeringuobjekti  

tähistamiseks vajaliku 
sümboolika maksumus  
KOKKU  

     

21. Toetatavate tegevuste abikõlbliku kulu maksumus 
21.1 Toetatava tegevuse  

abikõlbliku kulu  
maksumus KOKKU 

     

22. Tegevuse elluviimise asukoht 
 Tegevuse elluviimise koht 

asub Harjumaal Tallinnaga 
piirnevas vallas 

Tegevuse elluviimise koht asub 
vallas, mis piirneb 
asustusüksusega, kus paikneb 
maavalitsus, mis ei asu 
Harjumaal 

Tegevuse elluviimise koht asub 
Harjumaa vallas, mis ei piirne 
Tallinnaga. 
 

Tegevuse elluviimise koht asub 
vallas, mis ei piirne 
maakonnakeskusega ega asu 
Harjumaal. 

22.1     



23. 
Kavandatava investeeringu tegemise aeg 10 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

                                  
24. Kapitalirendile andja 11     
25. Eelnenud majandusaasta kogu müügitulu, sh 12  EEK 
25.1 Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud 

põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügitulu kokku 12 

 EEK 

25.2 Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemise osakaal kogu müügitulust12 

 % 

25.3 Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või 
mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete 
töötlemisest saadud müügitulu kokku 12 

 EEK 

25.4. Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või 
mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete 
töötlemise osakaal kogu müügitulust 12 

 % 

25.5. metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamise müügitulu 
kokku12 

 EEK 

25.6. metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamise osakaal kogu 
müügitulust. 12 

 % 

26 Eelnenud majandusaasta majandustegevusest laekumine, millest on 
maha arvatud laekumised põhivara müügist ja toetustest, sh 13 

 EEK 

26.1. Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügi laekumised, millest on maha arvatud laekumised põhivara 
müügist ja toetustest. 13 

 EEK 

26.2 Omatoodetud põllumajandussaaduste müügi või omatoodetud 
põllumajandussaaduste töötlemisest saadud põllumajandustoodete 
müügitulu osakaal kogu müügitulust. 13 

 % 

26.3. Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või 
mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete 
töötlemisest saadud toodete müügi laekumised, millest on maha 
arvatud laekumised põhivara müügist ja toetustest. 13  

 EEK 

26.4. Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud toodete või 
mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud toodetega seotud toodete 
töötlemisest saadud toodete müügitulu osakaal kogu müügitulust. 13 

 % 

26.5. metsandussaaduste töötlemisest saadud toodete müügi laekumised, 
millest on maha arvatud laekumised põhivara müügist ja toetustest13.  

 EEK 

26.6. metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest saadud 
toodete müügitulu osatähtsus taotleja kogu müügitulust. 13 

 % 

  
 
 

TAOTLEJA KINNITUSED 



27. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole 14 

 

28 Kavandatava tegevuse maksumuse hulka on arvestatud vaid määruse §-s 5 
nimetatud toetatavate tegevuste abikõlblikud kulud14 

 

29 Kinnitan14, et:  
29.1. tegemist on ettevõtte laiendamisega või14   
29.2. olemasoleva ettevõtte toodangu mitmekesistamisega või14  
29.3. uute toodete lisamisega või14  
29.4 tootmisprotsessi põhjaliku muutmisega. 14  
30 Taotleja ja hinnapakkujad ning nende osanik ja aktsionär ei oma osalust 

üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku14 
 

31 Hoone on olnud 100% ulatuses kasutusest väljas taotluse esitamisele eelnenud 
12 kuu jooksul14

. 
 

32 Kinnitan, et  
32.1 ei ole viimase kolme aasta jooksul saanud mittepõllumajandusliku ettevõtluse 

investeeringutoetust14 või  
 

32.2 ei ole viimase kolme aasta jooksul saanud mittepõllumajandusliku ettevõtluse 
investeeringutoetust rohkem kui 1,5 miljonit krooni. 14 

 

33. Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ning projekteerimiseks 
vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise uurimistöö, toetuse avalduse ja 
äriprojekti ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks 
tellitud töö ja teenuse ning turu-uuringu (mis ei ületa 12% investeeringuobjekti 
käibemaksuta maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht 
on väljastatud pärast 1. jaanuari 2007. a 14  

 

34. Ei ole saanud messil osalemise kulude katmiseks toetust teistest riiklikest 
vahenditest 

 

35. Taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei 
registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui see ei ole nõutav 
„Käibemaksuseaduse” § 19 kohaselt14. 

 

36. Tegutsen maapiirkonnas14.  
37. Ei ole saanud toetust, mis on tulnud tagasi maksta 14.  
38. Tagasimaksmisele kuulunud toetuse summad on tähtajal tagasi makstud, 

tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja 
summas14. 

 

39. Kavandatava investeeringu kohta ei ole saanud ega taotle toetust teises  
maakonnas14. 

 

40. Kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud ettevalmistava töö 
kohta, mille kohta taotletakse programmi raames investeeringutoetust, ei ole 
saadud ega taotleta toetust sama kulu hüvitamiseks  Euroopa Liidu või 
muudest välisabi vahenditest või muud tagastamatut riigiabi. 14 

 

 
Andmed viimase kolme aasta jooksul saadud avaliku sektori toetuste kohta. Näidata ära ka need 
taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel finantseerimisotsust tehtud.15 
41. Toetuse andja- 

 
 

42. Projekti nimi-  



 
43. Toetuse summa (taotluse summa, juhul kui otsust pole tehtud) 

 
 

44. Otsuse tegemise aeg toetuse saamise kohta (taotlemise aeg) 
 

 

45. Toetuse andja- 
 

 

46. Projekti nimi- 
 

 

47. Toetuse summa (taotluse summa, juhul kui otsust pole tehtud)- 
 

 

48. Otsuse tegemise aeg toetuse saamise kohta (taotlemise aeg) 
 

 

 
TAOTLEJA ANDMED ETTEVÕTTE SUURUSE KOHTA 16 

49. Käesolevaga kinnitan, et kuulun: 
  mikroettevõtjate hulka 
  väikse või keskmise suurusega ettevõtjate hulka 
50. Kinnitan, et 25% või enam ettevõtja hääleõigusest ning osa- või aktsiakapitalist ei kuulu riigile, 

kohalikule omavalitsusüksusele või muule avalik-õiguslikule juriidilisele isikule17. 
    Jah 
    Ei 
51. Taotleja tüüp: 
  autonoomne ettevõtja  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on 

vähem kui 25% või taotleja hääleõigus teises äriühingus on 
vähem kui 25%;  

 – taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis riigi, kohaliku 
omavalitsusüksuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku 
või teise ettevõtja osalus koos või eraldi on vähem kui 25% 
või taotleja suhtes ei oma riik, kohalik omavalitsusüksus või 
avalik-õiguslik juriidiline isik või teine ettevõtja suuremat 
hääleõigust kui 25%; 
 
 – taotleja ei koosta konsolideeritud aastaaruandeid ja teda ei arvestata 

konsolideeritud aastaaruandeid koostava ettevõtja aruannetes ning ta ei ole 
seega seotud ettevõtja 

  partnerettevõtja18  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on 
alates 25 % kuni 50% või taotleja hääleõigus teises äriühingus 
on alates 25% kuni 50%; 

 – taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis teise ettevõtja 
osalus on alates 25% kuni 50% või taotleja suhtes on teisel 
ettevõtjal hääleõigus alates 25% kuni 50%; 
 

 – taotleja ei koosta teist ettevõtjat hõlmavaid 
konsolideeritud aastaaruandeid ning teda ennast ei hõlma teise 
ettevõtja või sellega seotud ettevõtjate koostatud 



konsolideeritud aastaaruanded 

  seotud ettevõtja  – taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on 
üle 50% või taotleja hääleõigus teises äriühingus on üle 50%; 

 – taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis teise ettevõtja osalus 
on üle 50% või taotleja suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus üle 
50%; 
 

 – taotleja koostab teist ettevõtjat hõlmavaid konsolideeritud 
aastaaruandeid ning teda ennast hõlmavad teise ettevõtja või 
sellega seotud ettevõtja koostatud konsolideeritud 
aastaaruanded 

52. Taotleja kategooria (mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja) määramiseks 
kasutatud andmed19 

 Vaatlusperiood20: 1 2 

 Töötajate arv (ATÜ) Müügikäive, 
tuhat krooni21,22 

Bilansimaht, 
tuhat krooni21 

    



53. 
MEETME SEIRE 

53.1. Ettevõtja ka- 
vandatav tege- 
vus:23   

turism  käsitöön- 
dus, 

 jaemüük  taastuv- 
energia 
tootjad 

 muud 

53.2. Kavandatav  
investeering  
turismivald- 
konnas24 

väikesemahu 
line infra- 
struktuur (info- 
punktid,  
turismiasukoha 
 teeviidad) 

 puhke- ja  
majutusega  
seotud infra- 
struktuur 

 maaturismi  
arendus ja  
turundus 

    

väikesemahu- 
line infra- 
struktuur (info- 
punktid, turis- 
miasukoha tee- 
viidad), 

puhke- ja  
majutusega  
seotud infra- 
struktuur 

maaturismi  
arendus ja  
turundus 

53.3. Investeeringu  
maksumus (tu- 
rismitegevused) 
24 

   

    

ööbimisega  
külastused  
enne taotlemist 

päevakü- 
lastajad  
enne taotle- 
mist 

53.4. Turistide/ 
külastajate arv 
aastas24 

  

      

 

 
 
 
 
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise 
investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. 
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.  
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ning vastama 
järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning 
kasutada neid taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise otsuse, taotluse osalise rahuldamise otsuse,  
taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisel ning toetuse maksmise 
otsustamisel. 
 



 
 
        

__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 

 
 

1  Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse avaldus esitatakse kavandatava 
investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA piirkondlikku büroosse taotluse vastuvõtmiseks volitatud 
ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta reale 
sümboli „X”.  
2  Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse. 
3 Reale 2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja andmed või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja 
andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 
4 Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.  
5  Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistrikood või füüsilisest isikust ettevõtja. Füüsilisest 
isikust ettevõtja puhul, kes ei ole kantud äriregistrisse, jääb antud väli täitmata. 
6  Reale 6 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
7 Reale 9.1. märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist 
ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA 
kliendiregistri andmebaasi.  Juhul kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 9.2. 
arvelduskonto omaniku nimi. Reale 9.3. märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Read 
9.1.―9.3. jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
8 Ridadele 11.1―11.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse 
esitamise piirkonnaga. 
9 Read 12.1―12.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes 
ei ole real 2 märgitud isik. 
10 Reale 23 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev 
peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2007. a.  
11 Reale 24 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt 
ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide 
kapitalirendile andjate ärinimed. 
12 Rea 25, 25 1-6 täidab taotleja, kes peab "Raamatupidamise seaduse" kohaselt tekkepõhist 
raamatupidamise arvestust. 
13 Rea 26, 26 1-6  täidab taotleja, kes peab "Raamatupidamise seaduse" kohaselt kassapõhist 
raamatupidamise arvestust. 
14 Taotleja märgib ridadele 27―40 asjakohasele reale “JAH”. millega kinnitatakse vastavat nõusolekut. 
15 Taotleja märgib ridadele 41-48 andmed viimase kolme aasta jooksul saadud avaliku sektori toetuste 
kohta, ka need taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel finantseerimisotsust tehtud. Vajadusel 
võib  taotleja uusi ridu sisestada. 
 

16 Taotleja määratlemisel mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks juhindutakse komisjoni 
määruse (EÜ) nr 70/2001 lisa 1 nimetatud väikeste või keskmise suurusega ettevõtete määratlust käsitleva 
komisjoni soovituse 2003/361/EÜ (ELT L 214, 20.5.2003, lk 36). 
17 Kui taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis 25% või enam kuulub riigile, kohalikule omavalitsusüksusele 
või muule avalik-õigusliku juriidilisele isikule või taotleja suhtes on riigil, kohalikul omavalitsusüksusel 
või muul avalik-õiguslikul juriidilisel isikul hääleõigus 25% või enam, siis ei loeta taotlejat komisjoni 
määruse (EÜ) nr 70/2001 tähenduses mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks. 



18Taotleja võib siiski lugeda autonoomseks komisjoni määruse (EÜ) nr 70/2001 lisa 1 artiklis 3 lõikes 2 
toodud juhtudel.  
19 Kui taotleja on autonoomne ettevõtja, esitab ta ainult oma ettevõtte töötajate arvu ja majandusandmed. 
Kui taotleja on partnerettevõtja, liidab ta oma andmetele andmed partnerettevõtjate töötajate arvu ja 
majandusandmete kohta proportsionaalselt kapitaliosalusest või hääleõigusest. Kui taotleja on seotud 
ettevõtja, liidab ta oma andmetele 100% ulatuses seotud ettevõtjate töötajate arvu andmed ja 
majandusandmed. 

20Andmed esitatakse viimase kinnitatud majandusaasta andmete alusel ja peavad olema arvutatud 
majandusaasta põhiselt. 
21Ettevõtja võib valida, kas võtta aluseks müügikäive või bilansi piirmäär. Ettevõtja täidab veergudest 2 ja 3 
vähemalt 1 veeru, mille puhul finantsandmed vastavad VKE lubatud töötajate arvule ja majandusandmetele 
22Ettevõtja müügikäive ei sisalda käibemaksu. 
23 Täidavad kõik taotlejad. 
24Täidavad taotlejad, kelle kavandatav tegevus jääb turismivaldkonda. 
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