Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. a määruse nr 20
“Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 1
(põllumajandusministri 7. juuli 2009. a määruse nr 73
sõnastuses)

[RTL 2009, 57, 831 – jõust. 20.07.2009]

INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS
ÜLDANDMED
1.

A-osa

Taotleja ärinimi
Eesnimi

2.

Taotleja või tema seadusjärgse
esindaja andmed

Perekonnanimi
Isikukood

3.

Äriregistri kood ja
registreerimise kuupäev

4.

Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number

5.

Maksukohustuslaste registrisse
kandmise kuupäev

6.

E

E

mittepõllumajandusliku ettevõtlusega alustav
põllumajandustootja
mikroettevõtja, kes mitmekesistab või laiendab
oma tegevust, v.a turismi tegevusvaldkonnas
mikroettevõtja, kes mitmekesistab või laiendab
oma tegevust turismi tegevusvaldkonnas

Taotleja on:

Arvelduskonto number
7.

Taotleja pangarekvisiidid

Arvelduskonto omaniku nimi
Arvelduskonto viitenumber
Eesnimi
Perekonnanimi

8.

Taotluse menetlemise ajaks
määratud kontaktisiku andmed

Postiaadress
Telefon/faks
e-post
Amet ja asutus

9.

Investeeringu nimetus

10.

Investeeringu eesmärk

Algus
11.

Investeeringu tegemise aeg
Lõpp

12.

Investeeringuobjekti tegemise asukoht
Maakond
Maakond
Maakond
Maakond
Maakond
Maakond

Vald
Vald
Vald
Linn
Linn
Linn

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

EMTAK
2008
EMTAK
2008

13.

Tegevusvaldkond, mille alla
investeeringuobjekt kuulub

EMTAK
2008

Turism
Käsitööndus
Bioenergia
14.
15.
16.

Jaemüük
Muu

Investeeringuobjektiga seotud ehitiste arv
Kapitalirendile andja
Kavandatava ehitise ehitamise korral ehitise kasutusloa saamise aeg

Aasta
Kvartal

TOETATAVAD TEGEVUSED

B-osa

Taotleja on käibemaksukohustuslane

Jrk
nr

Toetuse määr investeeringuobjekti kohta

%

Toetuse määr traktori ostmise korral

%

KOKKU TAOTLEN TOETUST

EEK

Toetatava tegevuse nimetus

Tegevuse täpne nimetus

Kapitalirendi
korras
rahastamine

Maksumus
kroonides sendi
täpsusega ilma
KMta

1.
INVESTEERINGUOBJEKTID, mille kohta taotletakse toetust
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
ABIKÕLBLIK MAKSUMUS KOKKU
1.9.1.
sh kapitalirendi korras ostetav
2.
Investeeringuobjektiga kaasnev TURU-UURING
2.1. Turu-uuringu maksumus
2.2.
ABIKÕLBLIK MAKSUMUS KOKKU
3.
Investeeringuobjektiga kaasnev TURUNDUSTEGEVUS

KM sendi
täpsusega

Toetuse
%

Toetuse
suurus

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.

Infokandja ja jaotusmaterjali
koostamine
Veebilehe loomine
Riigisisesel messil esmakordne
osalemine
MAKSUMUS KOKKU
ABIKÕLBLIK MAKSUMUS KOKKU
Investeeringuobjekti ehitustööga kaasnev OMANIKUJÄRELEVALVE
Omanikujärelevalve maksumus
ABIKÕLBLIK MAKSUMUS KOKKU
Investeeringuobjektiga kaasneva LITSENTSI, PATENDI VÕI KASULIKU MUDELI OSTMINE
Litsentsi ostmine
Patendi või kasuliku mudeli
ostmine
ABIKÕLBLIK MAKSUMUS KOKKU
Investeeringuobjekti tähistamiseks vajalik SÜMBOOLIKA
Sümboolika
ABIKÕLBLIK
MAKSUMUS KOKKU
Investeeringuobjekti MAKSUMUS KOKKU
MAKSUMUS KOKKU
ABIKÕLBLIK MAKSUMUS KOKKU

ANDMED TAOTLEJA ETTEVÕTLUSE KOHTA

C-osa

1.

Eelmise majandusaasta kogu müügitulu, sh

EEK

1.1.

omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende
töötlemisest saadud põllumajandustoodete müügitulu
kokku

EEK

1.2.

omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende
töötlemisest saadud müügitulu osakaal kogu müügitulus

%

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.
2.

Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud
toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud
toodete või saadustega seotud toodete töötlemisest
saadud müügitulu kokku
Euroopa Ühenduse asutamislepingu I lisas nimetatud
toodete või mittepuiduliste metsasaaduste ja nimetatud
toodete või saadustega seotud toodete töötlemisest
saadud müügitulu osakaal kogu müügitulus
metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest
saadud müügitulu kokku
metsandussaaduste töötlemisest või metsa majandamisest
saadud müügitulu osakaal kogu müügitulus

EEK

%

EEK
%

Viimase kolme aasta jooksul avalikult sektorilt (v.a PRIA) saadud
mittepõllumajandusliku ettevõtluse investeeringutoetused ettevõtluse
mitmekesistamiseks
Toetuse andja nimi ja
selle programmi nimetus,
mille
raames
toetust
taotleti
Projekti/investeeringu
nimetus

2.1.

Toetuse summa (taotletava toetuse summa
juhul, kui taotluse rahuldamise otsust ei ole
tehtud)
Taotluse rahuldamise otsuse tegemise
kuupäev (taotluse esitamise kuupäev juhul,
kui taotluse rahuldamise otsust ei ole
tehtud)
Toetuse andja nimi ja
selle programmi nimetus,
mille
raames
toetust
taotleti

EEK

Projekti/investeeringu
nimetus
2.2.

Toetuse summa (taotletava toetuse summa
juhul, kui taotluse rahuldamise otsust ei ole
tehtud)
Taotluse rahuldamise otsuse tegemise
kuupäev (taotluse esitamise kuupäev juhul,
kui taotluse rahuldamise otsust ei ole
tehtud)

EEK

2.3.

3.

Toetuse andja nimi ja
selle programmi nimetus,
mille
raames
toetust
taotleti
Projekti/investeeringu
nimetus
Toetuse summa (taotletava toetuse summa
juhul, kui taotluse rahuldamise otsust ei ole
tehtud)
Taotluse rahuldamise otsuse tegemise
kuupäev (taotluse esitamise kuupäev juhul,
kui taotluse rahuldamise otsust ei ole
tehtud)
Taotleja tüüp
Autonoomne ettevõtja

EEK

taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on väiksem kui 25% või
taotleja hääleõigus teises äriühingus on väiksem kui 25%
taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis on riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või
muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või teise ettevõtja osalus koos või eraldi
väiksem kui 25%, või taotleja, kelle suhtes ei oma riik, kohaliku omavalitsuse üksus
või avalik-õiguslik juriidiline isik või teine ettevõtja suuremat hääleõigust kui 25%
taotleja ei koosta konsolideeritud aastaaruandeid ja teda ei arvestata konsolideeritud
aastaaruandeid koostava ettevõtja aruannetes ning ta ei ole seega seotud ettevõtja
Partnerettevõtja
taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on 25–50% või taotleja
hääleõigus teises äriühingus on 25–50%
taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis on teise ettevõtja osalus 25–50%, või taotleja,
kelle suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus 25–50%
taotleja ei koosta teist ettevõtjat hõlmavaid konsolideeritud aastaaruandeid ning teda
ennast ei hõlma teise ettevõtja või sellega seotud ettevõtjate koostatud
konsolideeritud aastaaruanded
Seotud ettevõtja
taotleja osalus teise äriühingu osa- või aktsiakapitalis on üle 50% või taotleja
hääleõigus teises äriühingus on üle 50%
taotleja, kelle osa- või aktsiakapitalis on teise ettevõtja osalus üle 50%, või taotleja,
kelle suhtes on teisel ettevõtjal hääleõigus üle 50%
taotleja koostab teist ettevõtjat hõlmavaid konsolideeritud aastaaruandeid ning teda
ennast hõlmavad teise ettevõtja või sellega seotud ettevõtja koostatud
konsolideeritud aastaaruanded
4.

Taotleja määratlemisel mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjaks
kasutatavad andmed

Vaatlusperiood taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud majandusaasta
4.1.

Töötajate arv (ATÜ)

Algus
Lõpp

4.2.

Aastakäive ja/või
aastabilansi kogumaht

Müügikäive,
tuhandetes
Bilansimaht,
tuhandetes

EEK
EEK

1.

TAOTLEJA KINNITUSED
Käesolevaga kinnitan, et olen:

1.1. mikroettevõtja
1.2. väikese või keskmise suurusega ettevõtja
2.

Kinnitan, et 25% või enam ettevõtja hääleõigusest ning osa- või
aktsiakapitalist ei kuulu riigile, kohalikule omavalitsusüksusele ega muule
avalik-õiguslikule juriidilisele isikule

3.

Kinnitan, et:

3.1. tegemist on ettevõtte laiendamisega
3.2. olemasoleva ettevõtte toodangu mitmekesistamisega
3.3. uue toote lisamisega
3.4. tootmisprotsessi põhjaliku muutmisega
4.

Kinnitan, et teen investeeringu maapiirkonnas

5.

Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti
kohta või investeeringuobjektiga seotud turu-uuringu, turundustegevuse,
omanikujärelevalve ja litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmise kohta
toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või
muud tagastamatut riigiabi

6.

Kinnitan, et ei ole kavandatava investeeringu kohta saanud ega taotle toetust
teises maakonnas

7.

Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on
kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa tähtaja
jooksul tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud
tagasimaksed ettenähtud tähtaja jooksul ja summas

8.

Kinnitan, et kui olen varem saanud põllumajanduse ja maaelu arendamise
programmi raames investeeringutoetust, olen nimetatud toetust kasutanud
sihipäraselt

9.

Kinnitan, et kui taotlen toetust uue majutusruumi vajaliku materiaalse
põhivaraga sisustamise kohta, siis kõik nimetatud tegevuse raames ostetavad
objektid võetakse ettevõttes materiaalse põhivarana arvele ning põhivara
võetakse arvele “Raamatupidamise seaduse” ja ettevõtte raamatupidamise
sise-eeskirja kohaselt

10.

Kinnitan, et säilitan taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
majandusaasta keskmise töötajate arvu vähemalt kaks aastat PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest arvates

11.

Kinnitan, et kavandatava investeeringu tegemist ei alustata varem ja
investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei ole väljastatud varem kui
taotluse esitamise päevale järgneval päeval

12.

Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär ei oma
osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku

D-osa

13.

14.

15.

Kinnitan, et kavandatavate investeeringuobjektide maksumuse hulka on
arvestatud vaid määruse §-s 5 nimetatud toetatavate tegevuste abikõlblikud
kulud
Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmiseni
teavitan
viivitamata
PRIAt
kirjalikult
käibemaksukohustuslaseks registreerimisest “Käibemaksuseaduse” § 20
lõike 3 või 4 alusel
Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile
andja arvelduskontole

1.

MEETME 3.1 SEIRE
Kavandatava investeeringu tüüp turismi tegevusvaldkonnas:

E-osa

väikesemahuline infrastruktuur (infopunkt, turismiasukoha teeviit)
puhke- ja majutusega seotud infrastruktuur
maaturismi arendus ja turundus
Kavandatav investeering turismi tegevusvaldkonnas on:

2.

uus turismitegevus
olemasoleva turismitegevuse arendamine
Turistide/külastajate arv aastas

3.
3.1.

ööbimisega külastused enne toetuse taotlemist

3.2.

päevakülastajad enne toetuse taotlemist

4.
4.1.

majutuskohtade arv enne
toetuse taotlemist:

5.

Taotleja loob toetuse abil

arv
arv

Majutuskohtade arv
majutuskohtade arv pärast
4.2.
investeeringu tegemist:
töökohta

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise
investeeringutoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks
esitatavatele nõuetele.
Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ning
vastama toetuse seire ja hindamisega seotud järelepärimistele ja küsitluslehtedele.
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide
registrisse ning kasutada neid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse, taotluse
osalise rahuldamise otsuse, taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise
otsuse tegemisel ning toetuse maksmise otsustamisel.
Allkiri
Taotleja või tema esindaja
eesnimi
perekonnanimi
Taotluse esitamise kuupäev
Vastuvõtja allkiri
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