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Põllumajandusministri   12. juuni 2008. a määruse nr  
59 “Leader-meetme raames antava kohaliku 
tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, 
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 
lisa 11  
(põllumajandusministri 9. juuli 2009. a määruse nr  75              
sõnastuses) 
 
[RTL 2009, 57, 833 – jõust. 20.07.2009] 

 
 
 

Kuludeklaratsioon projektitoetuse kulude deklareerimiseks  
  

                                                                                                                    Vorm  
1. Taotleja  
1.1. Taotleja nimi    
1.2. Taotleja registrikood                       
1.3. Taotluse viitenumber 1                       

 
2. Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________2 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt 
olen teinud investeeringu või tegevuse summas ____________________3 krooni ning 
sellega teinud kavandatud tegevuse ja investeeringu4: 

 täielikult 
 osaliselt 

 
2.1 Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni väljamakse tegemiseks taotlejale 

osaliselt tasutud kuludokumentide alusel 4            
 

 

2.2 Kinnitan, et olen tasunud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale 
vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ___________________ 
krooni4 

 

2.3 Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni tõendamaks, et PRIA välja makstud 
toetusraha summas__________________ krooni on kuludokumentide 
alusel kantud üle töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale 4 

 

 
 
3. Lisan ärakirjad järgmistest investeeringu tegemist tõendavatest dokumentidest:5 

Dokumendi nimetus 
Jrk 
nr 

Doku-
menti-
de arv 

Dokumentide number 
või numbrid 

Arve või arve-saateleht  1     
Maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte 
müüjale tasumise kohta 

2
    

Tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt 3     
Kapitalirendileping koos maksegraafikuga 4   
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4. Kuludeklaratsioon on esitatud koostööprojekti .............................................6 raames  
tehtud kulutuste tõendamiseks. 
 
 
5. Investeeringu või tegevuse kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus7 

 

 

 

 

 

 

 
 
6. Teatan, et olen saanud __________________________________________  ürituse 
korraldamisest tulu_____________krooni.8 
 
 
 
7. Kuidas aitab tehtud tegevus või investeering kaasa kohaliku tegevusgrupi 
strateegias seatud eesmärkide saavutamisele? 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Järgmised andmed esitatakse koos viimase kuludeklaratsiooniga 
 

I. Projekti raames loodud töökohtade arv 
1. Loodud põllumajanduslike töökohtade arv …. 

a) meestele loodud töökohtade arv …. 
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv … 
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv … 

b) naistele loodud töökohtade arv …. 
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv … 
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv … 

2. Loodud mittepõllumajanduslike töökohtade arv … 
a) meestele loodud töökohtade arv …. 

sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv … 
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv … 

b) naistele loodud töökohtade arv …. 
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv … 
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üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv … 
 
II. Projekti raames edukalt koolitustegevuse läbinute arv 10 …… 

 
Järgmised andmed esitatakse juhul, kui toetust taotleti alltoodud meetme raames. 
Andmed esitatakse koos viimase kuludeklaratsiooniga. 
 
I. Kutseõppe- ja teavitamismeede (sh teadustulemuste ja uudsete tavade levitamine) 
põllumajandus- ja toidusektori ning metsandussektoriga seotud isikutele (meetme kood 
111) 
 
1.1 Märkida meetme sisu ja koolituses osalejate arv vastavalt sektorile (põllumajandus, 
toiduainetööstus, metsandus): 
 a) juhtimis, -haldamis- ja turustamisoskused  

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 b) info- ja sidetehnoloogiakoolitus  

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 c) uued tehnoloogilised protsessid ja masinad / uuenduslikud meetodid  

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 d) uued nõuded  

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 e) tootekvaliteet 

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 f) maastiku säilitamine ja parandamine ning keskkonnakaitse 

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 g) muu 

põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat) 
 
1.2 Märkida koolituspäevade arv vastavalt meetme sisule: 
 a) juhtimis-, haldamis- ja turustamisoskused  .... päeva 
 b) info- ja sidetehnoloogiakoolitus  .... päeva 
 c) uued tehnoloogilised protsessid ja masinad / uuenduslikud meetodid .... päeva 
 d) uued nõuded .... päeva 
 e) tootekvaliteet .... päeva 
 f) maastiku säilitamine ja parandamine ning keskkonnakaitse .... päeva 
 g) muu .... päeva 
 
II. Koolitus ja teavitamine 3. teljega hõlmatud valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele 
(meetme kood 331) 
 
2.1. Märkida tegevuse sisu ja asjaomaste koolituspäevade arv: 
 a) juhtimis -, haldamis- (raamatupidamine) ning turustamistegevus 

koolituspäevade arv …. 
 b) info- ja sidetehnoloogiakoolitus 

koolituspäevade arv …. 
 c) maastiku säilitamine ja parandamine ning keskkonnakaitse 

koolituspäevade arv …. 
 d) muu 

koolituspäevade arv …. 
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III. Oskuste omandamine ja elavdamine, et koostada kohaliku arengu strateegia ja seda 
arendada (meetme kood 341) 
 
3.1. Märkida meetme liik ja osalejate arv: 
 a) asjaomaste piirkondade uuringud 

osalejate arv.... 
 b) piirkonna ja kohaliku arengu strateegiaga seotud teavitamismeetmed 

osalejate arv…. 
 c) kohaliku arengu strateegia koostamisse ja rakendamisse kaasatud töötajate koolitus 

osalejate arv…. 
 d) edendustegevus 

osalejate arv…. 
 f) muu 

osalejate arv…. 
 
3.2. Märkida avaliku ja erasektori partnerluste arv, kui on tegemist nimetatud meetmega: 
 kohaliku arengustrateegia rakendamine muu avaliku ja erasektori koostöö kaudu kui see, 
mis on määratletud 1698/2005 artikli 62 punkti 1 alapunktiga b (st 4. telje Leaderi 
lähenemisse puutuvad kohalikud tegevusrühmad), hõlmates vähemalt artikli 52 punktides 
a—c sätestatud meedet. 
Partnerluste arv ......... 
 
 
Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist ja tegevuse elluviimist tõendavatel 
dokumentidel toodud andmed on õiged. 
 
_________________________ 
                   (allkiri) 
 
 
 
 
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi  

 
        

__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 
(taotleja ees- ja perekonnanimi)  
 
 
 

Täidab PRIA 
     Märkused 
___________________________________________________________________ 
                     ___________________________________________________________________ 
 
      Dokumentide olemasolu kontrollinud: 
     Nimi ja allkiri _________________________________________ 
     Kuupäev         _________________________ 
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_______________________________ 
1 Kuludeklaratsioonile märgitakse  projektitaotluse registreerimisel antud ja projektitaotluse rahuldamise  otsuse 
väljatrükil näidatud projektitaotluse viitenumber. 
2 Sellele reale märgitakse, mitmes projektitaotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on esitatav 
kuludeklaratsioon (kuludokumente on võimalik esitada kuni neljas osas projektitaotluse kohta). 
3 Sellele reale märgitakse kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude abikõlblik summa, s.o käibemaksuta 
(juhul, kui käibemaks ei ole toetatav) või käibemaksuga (juhul, kui käibemaks on toetatav). 
4 Märgitakse „X“ asjakohasesse lahtrisse. 
5 Tabelisse märgitakse esitatud kuludokumendid ja maksedokumendid koos numbrite ja kuupäevadega. Kui 
esitatakse kuludeklaratsioon PRIA poolt osaliselt tasutud kuludokumentide alusel välja makstud toetusraha 
ülekandmise kohta töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale, märgitakse tabelisse ka asjakohased 
kuludokumendid koos numbrite ja kuupäevadega.       
6 Sellele reale märgitakse koostööprojekti nimetus vm koostööprojekti identifitseeriv viide.  
7 Juhul kui investeeringu või tegevuse kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud projektitoetuse määramise 
otsusel, siis märgitakse kuludeklaratsioonile investeeringu või tegevuse kogumaksumuse muutumise põhjused 
ja uus maksumus.  
8 Märgitakse selle koolituse, seminari, infopäeva, õppereisi vms nimetus, mille eest osalejad tasusid 
osavõtutasu, ning osavõtutasudest saadud tulu kogusumma.   
9 Kirjelduses tuua välja ka kohaliku tegevusgrupi nimi, mille tegevuspiirkonnas tegevus või investeering ellu 
viidi ning kohaliku tegevusgrupi strateegia meetme nimi, number vms, mis on märgitud määruse lisa 3 
(Kohaliku tegevusgrupi toetuse strateegia rakendamise rakenduskava......... aastaks) osas C. Strateegia meede. 
10 Ei pea täitma koostööprojekti puhul. 
 
 
 
 
[RTL 2009, 57, 833 – jõust. 20.07.2009] 
 
 
 
 
 
 
 


