
Põllumajandusministri 11. jaanuari 2008. a määruse nr 2 “Poolloodusliku 
koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise    
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POOLLOODUSLIKU KOOSLUSE HOOLDAMISE TOETUSE 
TAOTLUS  
 
 
1.1 Taotleja üldandmed           1.2 Täidab PRIA 

Eesnimi: 
 
Perekonnanimi: 
 
Isikukood: 
            

 

Taotluse number: 
            

 

Ärinimi: 
 
 
Registrikood: 
  

        
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. Taotleja kinnitus 

  
 
Taotluse täitmise kuupäev: Taotleja allkiri: 

                                                                                                                                                                         

 

Lk nr      1           Taotlus kokku                lehel 

 
Kinnitan oma allkirjaga, et vastan poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamiseks 
esitatavatele nõuetele ja täidan poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõudeid. 
Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan 
nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja 
toetuse maksmisel.  Olen nõus esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud informatsiooni ja 
võimaldan oma maal läbi viia hindamisega seotud tegevusi. 
 
Kinnitan, et ei taotle poolloodusliku koosluse toetust maa kohta, mille kohta taotlesin ühtset 
pindalatoetust, täiendavat otsetoetust, energiakultuuri toetust, muud ühise põllumajanduspoliitikaga 
kaasnevat maaelu arengu toetust või loodushoiutoetust. Samuti kinnitan, et toetuse taotlemise aastal 
ei ole selle maa osas, mille kohta taotlen poolloodusliku koosluse hooldamise toetust, sõlmitud 
Riikliku Looduskaitsekeskusega loodushoiutööde lepingut.  
 
Kui taotlejal ei ole lisaks poollooduslikule kooslusele, mille kohta toetust taotletakse,  
muud põllumajandusmaad, märkida lahtrisse sümbol „x“.   

 

Vorm 
MT68 



 

3. Natura 2000 alal asuvad poollooduslikud kooslused, mille kohta toetust taotletakse  

Jrk nr   Koosluse number Ala nr1 Koosluse 
tüüp PN/M2

Pindala, mille 
kohta toetust 

taotletakse (ha) 

LÜ arv ha kohta 
(karjatatavatel 

kooslustel) 

Niitmise või 
karjatamise 

alguskuupäev

LKK 
kinnitus 
JAH/EI3
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Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) kinnitus: 
 
…………………..………………. LKK regioon 

 Kinnitaja ees- ja perekonnanimi: 

Kuupäev:   Allkiri:

 
LKK kinnitaja märkused/kinnitusest keeldumise põhjused.  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________  
 

   
 
 

1, 3 Täidab LKK  
2  PN - puisniit; M - muu kooslus    
 
Lk nr                  
 

Taotluse täitmise kuupäev: Taotleja allkiri: 


	Koosluse number

