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“Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse 
ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord”  
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KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE TAOTLUS 

 

1. Taotlus on esitatud kohaliku tegevusgrupi toetuse saamiseks1: 

1.1 Strateegia väljatöötamiseks  Strateegia rakendamiseks  
1.2  Järgmises toetussummas                                                     krooni 

2. Mittetulundusühing 
2.1 Mittetulundusühingu nimi   
2.2 Mittetulundusühingu 

registrikood             
2.3 Käibemaksukohustuslaseks 

registreerimise number            
2.4 Postiaadress ja kontaktandmed 

 Tänav, maja  
 Küla, alev, alevik  

 Vald või linn  

 Postiindeks, maakond  

 Telefon, faks, e-post  

3. Mittetulundusühingu esindaja andmed 
3.1 Mittetulundusühingu esindaja 

ees- ja perekonnanimi 2
Eesnimi 
 

Perekonnanimi 

 
3.2 Mittetulundusühingu esindaja 

isikukood             

4. Pangaandmed 
4.1 Arvelduskonto number  
4.2 Arvelduskonto viitenumber  
5. Mittetulundusühingu asutamine 
5.1 Asutamise (tähtajalise asutamise korral ka 

lõpetamise) kuupäev   

5.2 Registreerimise kuupäev  

6. Kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse esitamise teade 
6.1 Taotluse esitamise teate ilmumise väljaanne ja 

ilmumise kuupäev  

7. Varasem toetus ““Eesti riikliku arengukava 2004-2006” meetme 3.6 “Kohaliku initsiatiivi 
arendamine – Leader-tüüpi meede”” raames 
7.1 Jah  Ei  
8. Esitan koos taotlusega strateegia 3

8.1 Jah  Ei4  



9. Kohaliku tegevusgrupi toetusega seotud strateegia rakendamise ja projektide valiku ning valikut tegeva organi valimise põhimõtted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond ja liikmete nimekiri 5

 
Vald või linn Liikme nimi Esindaja nimi Registrikood 

      
      
      
      
      

 
   Liikmete arv
KOKKU  
sh omavalitsusüksusi  
sh ettevõtjaid  
sh mittetulundusühinguid või sihtasutusi  

 



11. Kohaliku tegevusgrupi toetuse või projektitoetusega seotud otsuseid tegeva muu organi nimi ja koosseis 6

Muu organi nimi:  
 Esindaja nimi Liikme nimi Vald või linn Registrikood 
      
      
      
      
      

 
   Liikmete arv
KOKKU  
sh omavalitsusüksusi  
sh ettevõtjaid  
sh mittetulundusühinguid või sihtasutusi  

 
12. Kohaliku tegevusgrupi toetuse või projektitoetusega seotud otsuseid tegeva muu organi asendusliikmed (juhul, kui on määratud) 7

Muu organi nimi:  
 

 Esindaja nimi Liikme nimi Vald või linn Registrikood 
      
      
      
      
      



15. Liikmeteks olevate kohalike omavalitsusüksuste elanike arv ja pindala seisuga ……………8

Kohalik omavalitsusüksus Elanike arv Pindala (km2) 
   
   
   
   
   
   
   

KOKKU   
 
 
Alla 10 000 või üle 100 000 elanikuga tegevuspiirkonna puhul erisuse põhjendus: 
 



Mina /esindaja nimi/ /organisatsiooni nimi/ esindajana kinnitan alljärgnevat. 
……………………………… 
 
1. Olen teadlik Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse taotluse kohta  
kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamise nõuetele. 
 
2. Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 
 
3. Kohalik tegevusgrupp kohustub viiel aastal arvates viimase toetusosa väljamaksmisest tegutsema  
kohaliku tegevusgrupina ning vastama PRIA järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 
 
4. Annan nõusoleku kanda kohaliku tegevusgrupi isikuandmed põllumajandustoetuste ja  
põllumassiivide registrisse. 
 
5. Kinnitan, et kui kohaliku tegevusgrupi rakenduskava või muu kohaliku tegevusgrupi toetuse või 
projektitoetusega seotud otsuse võtab vastu muu organ kui üldkoosolek, on kohaliku tegevusgrupi  
liikmed esindatud nii, et omavalitsusüksuste esindajate ja riigi või kohaliku omavalitsusüksuse  
osalusega eraõiguslike juriidiliste isikute esindatus on alla 50%. 
 
6. Kinnitan, et kohalik tegevusgrupp ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest, sealhulgas Euroopa Liidu või välisvahenditest 
või muud tagastamatut riigiabi. 
 
7. Kinnitan, et kohalik tegevusgrupp teavitab koolituse, seminari või infopäeva toimumisest PRIAt 
seitse tööpäeva ette. 
 
8. Kinnitan, et strateegia rakendamise korral teavitab kohalik tegevusgrupp PRIAt projektitoetuse 
taotluste esitamise tähtajast vähemalt seitse tööpäeva enne taotluste vastuvõtu algust. 
 
9. Kinnitan, et kohalik tegevusgrupp korraldab strateegia rakendamise toetuse raames 
projektitoetuste taotlusvoorud ning valib rahastamiseks välja strateegiale vastavad projektid. 
 
10. Kohalik tegevusgrupp kohustub saatma heakskiidetud projektitoetuse taotlejate nimekirja PRIAle 
kahe nädala jooksul arvates heakskiitmisest. 
 
11. Kinnitan, et strateegia rakendamise korral edastab kohalik tegevusgrupp tegevuspiirkonna 
elanikele kättesaadavas väljaandes ning oma veebileheküljel selle olemasolu korral teavet 
projektitoetuse taotluste vastuvõtu aegade ja tingimuste kohta vähemalt kaheksa nädalat enne 
taotluste vastuvõtu algust ning edastab teavet elluviidud projektide ja nende tulemuste kohta. 
 
12. Kinnitan kohaliku tegevusgrupi nõusolekut kanda liisingu puhul toetusraha liisingu andja 
arvelduskontole. 
 
13. Kinnitan, et kohalik tegevusgrupp ei registreeri taotluse esitamise päevast kuni viimase toetusosa 
väljamaksmiseni end käibemaksukohustuslaseks, kui see ei ole nõutav „Käibemaksuseaduse” § 19 
kohaselt. 
 
 

 
 



 
        

 
________________________ 
(allkiri) 
________________________ 

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 
 
 
Vastuvõtja allkiri……………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
Kinnitan andmete õigsust 
(allkiri ja kuupäev) 

 
–––––––––––––––––––––––– 
1 Märgitakse ainult üks toetatav tegevus, mille kohta soovitakse toetust taotleda. 
2  Reale 3.1 märgitakse taotleja seadusejärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab reale 3.1 märgitud isik või 
taotlust esitama volitatud isik. 
3 Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust strateegia rakendamiseks. 
4 Kui kohalik tegevusgrupp taotleb toetust strateegia rakendamiseks ega esita strateegiat, võetakse aluseks 
meetme 3.6 raames esitatud strateegia. 
5  Reale10 märgitakse kõigi kohaliku tegevusgrupi liikmete nimed taotluse esitamise päeva seisuga. Ridadele 
märgitakse liikme tegevuskoht, liikme ametlik nimi, esindusõigust omava isiku nimi ja liikme registrikood. 
6 Kui põhikirjas on ette nähtud, et rakenduskava rakendamise otsuse vastuvõtmiseks on loodud muu organ, 
täidetakse rida 11. 
7 Juhul kui real 11 nimetatud muu organi liikmetele on määratud asendusliikmed, täidetakse rida 12. 
8 Andmed peavad põhinema taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud aasta kohta Statistikaameti kogumikus 
“Linnad ja vallad arvudes” avaldatud andmetel. 
 
 
 
Toivo Nõvandi 
Toiduohutuse asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
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