Põllumajandusministri 10. aprilli 2008. a määruse nr 30 “Ühtse pindalatoetuse,
põllukultuuri kasvatamise, põllumajanduskultuuri ja heinaseemne täiendava otsetoetuse
saamise täpsemad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 1

vorm

PINDALATOETUSTE
TAOTLUS
1.1 Taotleja üldandmed
Eesnimi:

PT50
1.2 Täidab PRIA

Perekonnanimi:
Isikukood:
Ärinimi:
Taotluse number:
Registri
kood:

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist
kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid.

Esindaja nimi:

Taotluse lehtede arv:

Taotluse vastuvõtja allkiri:

Kontakttelefon:

Esmasisestaja nimi:

Topeltsisestaja nimi:

2. Ühtne pindalatoetus (ÜPT)
Taotlen ühtset pindalatoetust põldude loetelu veerus 8 sümboliga „X“ märgitud
põldude kohta.
3. Põllukultuuri kasvatamise täiendav otsetoetus
Taotlen põllukultuuri kasvatamise täiendavat otsetoetust põldude loetelu veerus
9 sümboliga „T“ märgitud põldude kohta.
4. Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus
Taotlen põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust (märkida JAH või
EI)………………...
5. Heinaseemne täiendav otsetoetus
Taotlen heinaseemne täiendavat otsetoetust ja kinnitan, et
põllumajandusliku tegevusega (märkida JAH või EI)………………...

tegelen

6. Ebasoodsamate piirkondade toetus (ESA) ja põllumajanduslik
keskkonnatoetus (PKT)
6.1 Taotlen ebasoodsamate piirkondade (ESA) toetust põldude loetelu veerus 10
sümboliga „X“ märgitud põldude kohta.
Taotleja, kes võtab kohustuse esmakordselt, esitab ebasoodsamate piirkondade toetuse kohustuse vormi (MT61).

6.2 Taotlen põllumajanduslikku keskkonnatoetust (PKT) põldude loetelu veerus 11
sümboliga „K“ või „M“ märgitud põldude kohta või ohustatud tõugu loomade loetelus
märgitud loomade kohta.
Taotleja, kes võtab kohustuse esmakordselt, esitab lisaks taotlusele põllumajandusliku keskkonnatoetuse
kohustuse vormi (MT60).

7. Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus
Taotlen Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust
põldude loetelus veerus 12 sümboliga „X“ märgitud põldude kohta.
8. Energiakultuuri toetus
Taotlen energiakultuuri toetust, näidates põldude loetelu veerus 14 saagikoristuse aasta.
Esitan koos taotlusega kinnituse esmatöötlejaga või kokkuostjaga lepingu sõlmimise kohta
või töötlemisdeklaratsiooni.
9. Pindalatoetuste taotlusega koos esitan allkirjastatud ja samal aastal PRIAst
pindalatoetuse taotlemiseks väljastatud põllumassiivide kaardi.
10. Taotleja kinnitus
Kinnitan oma allkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele ja
olen teadlik kohustusest säilitada minu pindalatoetuste taotlusel esitatud või
püsirohumaa säilitamise kohustuse üleandmis-vastuvõtuaktiga üle võetud
püsirohumaa pindala. Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning
võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu
isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.
Kuupäev:
Allkiri:
Lk nr 1 Põldude
lehel
loetelu

Ants Noot
Kantsler

4
5
6
7
8
9
10
11

Maakasutuse tüüp (P,
PR, LR, PK, M)2
Kasvatatav põllukultuur
(iga põllu kohta üks
põllukultuur)
Taotlen ÜPT toetust
(X)3
Taotlen põllukultuuri
kasvatamise täiendavat
otsetoetust (T)4
Taotlen ESA toetust
(X)5
Taotlen PKT toetust (K
või M)6
Taotlen Natura toetust
(X)7
Põllu pH kuni 5,5 või
heinaseemne põld (P
ja/või S)8 või
haljasväetiseks
sisseküntav rohumaa
(H)9
Taotlen energiakultuuri toetust
(saagikoristusaasta)10

3

Põllu pind (ha)

2

Põllumassiivi number
Maa-ala number1

1

Jrk
nr
Põllu number

Taotluse lisa

Põldude loetelu
12
13
14

*Kokku taotletud hektarit:
Kinnitan, et selles loetelus esitatud andmed on õiged:
Taotleja nimi

Kuupäev

Allkiri

Lk nr

¹ Maa-ala number (veerus 4) – sama maa-ala number tuleb märkida põldude kohta, mis asuvad ühel põllumassiivil ja moodustavad
ühtse ja tervikliku maa-ala, mille pindala kokku on suurem kui 0,3 ha. 2P (veerus 6) – põllukultuurid, mustkesa, lühiajaline rohumaa,
heinaseeme jne; PR (veerus 6) – pikaajaline rohumaa; LR (veerus 6) – looduslik rohumaa; PK (veerus 6) – püsikultuurid (viljapuu- ja
marjaaiad, ravim- ja maitsetaimed jne); M (veerus 6) – põllumajanduslikust kasutusest ajutiselt väljas olev põllumajandusmaa. 3ÜPT
(veerus 8) – ühtne pindalatoetus; 4T (veerus 9) – määruse (EN) 1782/2003 lisa IX toodud põllukultuurid; 5ESA (veerus 10) –
ebasoodsamate piirkondade toetus; 6PKT (veerus 11) – põllumajanduslik keskkonnatoetus; K (veerus 11) – keskkonnasõbralik tootmine;
M (veerus 11) – mahepõllumajanduslik tootmine; 7Natura (veerus 12) –Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus; 8P
(veerus 13) – märgitakse, kui põllu pH kuni 5,5; S (veerus 13) – märgitakse, kui põllul kasvatatav heintaimede kultuur koristatakse
heinaseemneks; H (veerus 13) märgitakse mahepõllumajanduse puhul kuni kaheaastane haljasväetiseks sisseküntav rohumaa;
10
saagikoristusaasta (veerus 14) – märgitakse saagikoristusaasta energiakultuuride põllult, mitmeaastase põllukultuuri puhul esimene
saagikoristusaasta.
Veerus 6 tähistega PR ja LR tähistatud põlde käsitatakse püsirohumaana; *Täitmine vabatahtlik

Ants Noot
Kantsler

Põldude loetelu …...… lehel

