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Kinnitan, et olen teadlik “Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme
3.1 “Ühistegevused” tegevuse “Ühisinvesteeringud” raames toetuse taotlusele
kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi
esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele kuni seitsme aasta
möödumiseni taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates. Annan nõusoleku kanda
minu isikuandmed põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning kasutada
neid toetuse määramisel ja maksmisel.
________________________
(allkiri)
___________________________
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)
Vastuvõtja allkiri………………………..

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

1

Taotlus koos tegevuskavaga ning neis esitatud andmeid tõendavate dokumentidega esitatakse
kavandatava ehitise asukohajärgse piirkonna Ameti taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule.
Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgitakse sellele reale
sümbol "X".
2
Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, kui taotleja on kantud äriregistrisse.
3
Reale 2 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik
või taotlust esitama volitatud isik.
4
Reale 3 märgitakse real 2 märgitud isiku isikukood.
5
Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood.
6
Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohuslaseks registreerimise number.
7
Reale 6 märgitakse põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud arvelduskonto
number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist. Reale 8 märgitakse arvelduskonto
viitenumber, kui see on olemas.
8
Ridadele 10.1–10.3 märgitakse kavandatava ehitise asukoht, mis peab ühtima taotluse esitamise
piirkonnaga.
9
Reale 16 märgitakse kavandatav projekti elluviimise alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti
elluviimise alguskuupäev peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2007. a. Toetatav tegevus peab olema ellu
viidud kahe aasta jooksul taotluse rahuldamisest arvates, kuid mitte hiljem kui 31. juunil 2015. a.
10
Reale 17 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, kui toetatav tegevus viiakse ellu kapitalirendi abil.
Kui kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.
11
Ridadele 19–26 märgib taotleja "JAH" või "EI".
12
Kui taotleja taotleb projekti või projekti tegevuse kohta toetust samal ajal mitme meetme raames või
muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitab ta koos taotlusega
sellekohase teabe
13
Reale 29 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.
14
Reale 30 märgitakse projektiga sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks projektiks
peetakse projekti, mille elluviimine eelnevalt on hädavajalik selle projekti elluviimiseks või mille ellu
viimata jätmine takistab selle projekti elluviimist.
15
Read 31.1–31.4 täidetakse, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei
ole real 2 märgitud isik.
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