
 
 Põllumajandusministri 9. novembri 2007. a määruse nr 127 

“Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”  
lisa  2 

 
 

NÕUANDESÜSTEEMI TOETUSE AVALDUS 1 
 
 

TAOTLEJA ÜLDANDMED                                                                                                         A-osa 
1. Mittetulundusühing, sihtasutus või äriühing2 
1.1 Taotleja nimi   
1.2 Taotleja registrikood          
1.3 Taotleja seadusjärgse esindaja ees- 

ja perekonnanimi  
Eesnimi Perekonnanimi 

1.4 Taotleja seadusjärgse esindaja 
isikukood 

           

1.5 Käibemaksukohustuslaseks  
registreerimise number 

           

2. Taotleja 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  

 
NÕUANDESÜSTEEMI TOETUSE OBJEKT                                                                                          B-osa 
3.  Toetuse objekti asukoht 3 
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. Kood Nõuandesüsteemi toetuse abikõlbliku kulu nimetus 

Abikõlbliku 
kulu 
maksumus 
kroonides 

Taotletava 
toetuse 
summa 
kroonides 

 01 NÕUANDESÜSTEEMI TOETUS  4 
4.1 0101 Palgakulud 5   
4.2 0102 Koolitusega seotud kulud   
4.3 0103 Tööpraktikaga seotud kulud 6   

4.4 0104 
Nõuandetoote väljatöötamise või uuendamisega seotud 
palgakulud 

  

4.5 0105 Nõuandetootega seotud muud kulud   
4.6 0106 Nõuandekeskuse ruumi parendamise kulud   
4.7 0107 Kontoritehnika ostmise ja paigaldamise kulud   
4.8 0108 Kontorimööbli ostmise ja paigaldamise kulud   
4.9 0109 Konsulendi töövahendite ostmise kulud   



4.10 0110 Arvuti tarkvara ostmise ja paigaldamise kulud   
5.  Abikõlblike kulutuste maksumus kokku   
5.1  sh kapitalirendiga ostetav   

 

6.1 TAOTLETAV TOETUS 7 
                                    
krooni 

6.2 sh taotlen toetust käibemaksu kohta 8  
 

7. 
Kavandatava tegevuse elluviimise aeg 9 

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

 
8. Kinnitan, et kavandatava toetatava tegevuse maksumusse on arvestatud 

ainult määruse § 5 lõikes 2 loetletud abikõlblikud kulutused. 10 
 

9. Töötaja, kelle palgakulud on märgitud käesoleva avalduse real 4.1, on nõuandekeskusega 
lepingulises suhtes.  

9.1 sh töötaja töötab täistööajaga 10  
9.2 sh töötaja töötab osalise tööajaga 10  
9.3 sh töötaja tööaja arvestamiseks peetakse tööajatabelit 10  
10. Kinnitan, et ei taotle toetust kasutatud seadme või kauba ostmiseks 

tehtud kulutustele muul juhul kui konsulendile töövahendi ostmisel 10 
 

11. Kinnitan, et kavandatava toetatava tegevuse kohta ei ole saadud ega 
taotleta toetust teises maakonnas. 10 

 

12. Kinnitan, et kavandatava toetatava tegevuse kohta, mille kohta 
taotletakse meetme raames toetust, ei ole saadud ega taotleta 
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetust või 
muud tagastamatut riigiabi. 10 

 

13. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa 
väljamaksmiseni ei registreeri end käibemaksukohustuslaseks, kui see ei 
ole nõutav „Käibemaksuseaduse” § 19 kohaselt. 10 

 

14. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning 
kontaktandmed 10 

14.1 Eesnimi  Perekonnanimi  
14.2 Postiaadress  
14.3 Telefon, faks, e-post  
14.4 Amet  
 
Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik nõuandesüsteemi toetuse taotluse kohta 
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 tegutsema nõuandeteenuse osutajana 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 Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale 
sümboli “X”. 

2 1 alajaotuses täidetakse lahtrid nii äriühingu kui ka sihtasutuse ja mittetulundusühingu kohta. Taotluse 
allkirjastab real 1.3 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik. 

3 3. alajaotus täidetakse, kui toetuse objekt asub taotlejaga erineval aadressil. 
4 Abikõlbliku objekti tähistamiseks kasutatud sümboolika maksumus lisatakse selle objekti 

maksumusele, millega koosseisus on ta soetatud. 
5 Reale 4.1 märgitakse nõuandekeskusega lepingulises suhtes oleva töötaja palgakulud. 
6 Reale 4.3 märgitakse koordineeriva keskusega lepingu sõlminud konsulendina tegutseda sooviva isiku 

või isikute tööpraktikaga seotud kulud. 
7 Reale 6.1 märgitakse taotletava toetuse summa kokku. Märgitud summa ei tohi olla suurem real 5 

märgitud summast. 
8 Real 6.2 kinnitab taotleja sõnaga “JAH” toetuse taotlemist tasutud käibemaksu kohta. 
9 Reale 7 märgitakse tegevuse elluviimise kavandatav alguskuupäev ja lõppkuupäev. Tegevuse 

alguskuupäev ei või olla varasem kui 1. jaanuar 2007. a. 
10 Ridadele 8–13 märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 
11 Read 14.1–14.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, 

kelleks ei ole real 1.3 märgitud isik. 
 
 
 
 
 
 


