
   

 

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004.a 
määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava 

Euroopa Liidu struktuurifondide 
kasutuselevõtuks – ühtne 

programmdokument aastateks 2004-2006” 
meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste 

töötlemise ja turustamise parandamise 
investeeringutoetus” tingimused” 

lisa 1    

Investeeringuobjektide loetelu, millele võib programmi raames investeeringutoetust taotleda  

Piima ja piimatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Piima ja piimatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete, paiksete 
kütteseadmete ning piimaveohaagiste ja –tsisternide, ostmine 1    
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine     
Jäätmekäitlusrajatiste ja hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh hügieeninõuete täitmise tagamiseks vajalike seadmete ostmine 1 
   

1. Piimatöötlemine       

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmed    
Liha ja lihatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Liha ja lihatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete ja paiksete 
kütteseadmete, ostmine 1    
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine     
Tapamajade ja jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine 1    

2. Lihatöötlemine    

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmed    
Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Teravilja ja teraviljatoodete käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh paiksete kütteseadmete, ostmine 1    
Kvaliteedi- ja kontrollsüsteemide ostmine    
Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine 1    

3. Teraviljatöötlemine    

Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ja korduvkasutamise seadmed    
Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise ehitiste ehitamine ja rekonstrueerimine    4. Puu- ja köögivilja ning marjade 

töötlemine    Puu- ja köögivilja ning marjade käitlemise seadmete ja tehnoloogiliste liinide, sh külmatootmisseadmete ja paiksete 



kütteseadmete, ostmine1    
Kvaliteedi- ja kontrollisüsteemide ostmine    
Jäätmekäitlusrajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine    
Jäätmekäitlusseadmete ja tehnoloogiliste liinide ostmine 1    
Keskkonna parandamisega seotud investeeringud, sh vee ja õhu puhastamise ning korduvkasutamise seadmed    

¹kulutused võivad hõlmata nii ostmist kui paigaldamist  

 

 

Põllumajandusministri 16. aprilli 2004.a 
määruse nr 39   ““Eesti riikliku arengukava 

Euroopa Liidu struktuurifondide 
kasutuselevõtuks – ühtne 

programmdokument aastateks 2004-2006” 
meetme 3.2 “Põllumajandussaaduste 

töötlemise ja turustamise parandamise 
investeeringutoetus” tingimused” 

lisa 2   

PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TÖÖTLEMISE JATURUSTAMISE PARANDAMISE INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS1  

                                                                                                                                                 

A osa  
1.    Taotleja ärinimi 2       
2.    Taotleja või tema 

seadusjärgse esindaja 
ees- ja perekonnanimi 
3    

Eesnimi                            
   

Perekonnanimi                                 

3.    Taotleja või tema 
seadusjärgse esindaja 
isikukood 4    

                                 

4.    Äriregistrikood 5                                     
5.    Käibemaksukohuslaseks

registreerimise number 
6    

                                 

  



6.    Arveldusarve number7      
7.    Arveldusarve omaniku 

nimi 7    
   

8.    Arveldusarve 
viitenumber 7    

   

9.    Taotleja postiaadress ja kontaktandmed    
9.1.    Maakond       
9.2.    Vald või linn       
9.3    Küla, alev, alevik       
9.4.    Tänav/maja ja postiindeks       
9.5.    Telefon, faks, E-post       
10.    Kavandatava investeeringuobjekti asukoht 8    
10.1.    Maakond       
10.2.    Vald  või linn       
10.3.    Küla, alev, alevik       

11.    Kood    

Taotletava 
põllumajandussaaduste 

töötlemise ja 
turustamise 
parandamise 

investeeringuobjekti 
nimetus    

Investeeringu-objekti 
käibemaksuta maksumus, 
EEK    

Toetuse 
summa, EEK 
   

                             01  Piimatöötlemine    
11.1    01    Piima ja piimatoodete 

käitlemise ehitiste 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

      

11.2    02    Piima ja piimatoodete 
käitlemise seadmete ja 
tehnoloogiliste liinide (sh 
külmatootmisseadmete, 
paiksete kütteseadmete 
ning piimaveohaagiste ja –
tsisternide) ostmine ja 
paigaldamine    

      

11.3    03    Kvaliteedi- ja 
kontrollisüsteemide 
ostmine    

      



11.4    04    Jäätmekäitlusrajatiste ja 
hügieeninõuete täitmise 
tagamiseks vajalike 
rajatiste ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

      

11.5    05    Jäätmekäitlusseadmete ja 
tehnoloogiliste liinide, sh 
hügieeninõuete täitmise 
tagamiseks vajalike 
seadmete ostmine ja 
paigaldamine    

      

11.6    06    Keskkonna parandamisega 
seotud investeeringud, sh 
vee ja õhu puhastamise ja 
korduvkasutamise 
seadmete ostmine    

      

                             02 Lihatöötlemine    
11.7    01    Liha ja lihatoodete 

käitlemise ehitiste 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

        

11.8    02    Liha ja lihatoodete 
käitlemise seadmete ja 
tehnoloogiliste liinide, sh 
külmatootmisseadmete ja 
paiksete kütteseadmete, 
ostmine ja paigaldamine    

        

11.9    03    Kvaliteedi- ja 
kontrollisüsteemide 
ostmine    

        

11.10    04    Tapamajade ja 
jäätmekäitlusrajatiste 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

        

11.11    05    Jäätmekäitlusseadmete ja 
tehnoloogiliste liinide 
ostmine ja paigaldamine    

        

11.12    06    Keskkonna parandamisega 
seotud investeeringud, sh 

        



vee ja õhu puhastamise ja 
korduvkasutamise 
seadmete ostmine    

                          03 Teraviljatöötlemine       
11.13    01    Teravilja ja 

teraviljatoodete käitlemise 
ehitiste ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

        

11.14    02    Teravilja ja 
teraviljatoodete käitlemise 
seadmete ja 
tehnoloogiliste liinide, sh 
paiksete kütteseadmete 
ostmine ja paigaldamine    

        

11.15    03    Kvaliteedi- ja 
kontrollisüsteemide 
ostmine    

        

11.16    04    Jäätmekäitlusrajatiste 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

        

11.17    05    Jäätmekäitlusseadmete ja 
tehnoloogiliste liinide 
ostmine ja paigaldamine    

        

11.18    06    Keskkonna parandamisega 
seotud investeeringud, sh 
vee ja õhu puhastamise ja 
korduvkasutamise 
seadmete ostmine    

        

                          04  Puu- ja köögivilja ning marjade töötlemine       
11.19    01    Puu- ja köögivilja ning 

marjade käitlemise ehitiste 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

        

11.20    02    Puu- ja köögivilja ning 
marjade käitlemise 
seadmete ja 
tehnoloogiliste liinide, sh 
külmatootmisseadmete ja 
piksete kütteseadmete, 

        



ostmine ja paigaldamine    
11.21    03    Kvaliteedi- ja 

kontrollisüsteemide 
ostmine    

        

11.22    04    Jäätmekäitlusrajatiste 
ehitamine ja 
rekonstrueerimine    

        

11.23    05    Jäätmekäitlusseadmete ja 
tehnoloogiliste liinide 
ostmine ja paigaldamine    

        

11.24    06    Keskkonna parandamisega 
seotud investeeringud, sh 
vee ja õhu puhastamise 
ning korduvkasutamise 
seadmete ostmine    

        

12.    Kavandatavate investeeringuobjektide 
käibemaksuta maksumus kokku    

        

12.1.     sh liisinguga ostetav            
             13. Ettevalmistavad tööd      
13.1.    Kavandatava investeeringuobjektiga seotud 

projekteerimistööde käibemaksuta maksumus    
        

13.2.    Kavandatava investeeringuobjekti 
projekteerimiseks vajalike ehitusgeoloogiliste ja –
geodeetiliste uurimistööde käibemaksuta 
maksumus    

        

13.3.    Investeeringutoetuse avalduse ja äriprojekti ning 
neis esitatud andmeid tõendavate dokumentide 
koostamiseks tellitud tööde ja teenuste 
käibemaksuta maksumus    

        

13.4.    Ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus 
kokku ridadelt 13.1.-13.3    

        

13.5.    Ettevalmistavate tööde maksumus, millele 
taotletakse toetust ning mis ei ületa 12 % real 12 
olevat investeeringuobjektide käibemaksuta 
maksumust ja reale 13.4 märgitud summat    

        

               Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus      
14.    Toetatava investeeringu käibemaksuta maksumus 

KOKKU (ridade 12 ja 13.5 summa kokku)    
        

   



   

Põllumajandussaaduste töötlemise ja turustamise 
parandamise investeeringutoetuse avaldus    

B osa  

15.   
Kavandatava investeeringu teostamise 
aeg 9    

Alguskuupäev (xx.yy.zzzz)  

                                  

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz)  

                                   
16.   Liisinguandja 10         
17.   Eelnenud majandusaastal piimatoodete tootmiseks kasutatud 

piima 11    
                  tonni    

17.1.
   

Eelnenud majandusaastal lihatoodete tootmiseks kasutatud liha   
   

tonni    

17.2.
   

Eelnenud majandusaastal teraviljatoodete tootmiseks kasutatud 
teravilja    

   
tonni    

17.3.
   

Eelnenud majandusaastal puu- ja köögivilja ning marjatoodete 
tootmiseks kasutatud puu- ja köögivilja ning marju    

   
tonni    

18.   Eelnenud majandusaasta realiseerimise netokäive, sh       EEK    
18.1.
   

Põllumajandussaaduste ja –toodete töötlemisest saadud 
müügitulu kokku    

   EEK    

18.2.
   

Põllumajandussaaduste ja –toodete töötlemisest saadud 
müügitulu osatähtsus realiseerimise netokäibes 12    

   %    

19.   Kavandatava investeeringuga kaasneb ülevõimsuse sulgemine 
investeeringu tegemise majandusaastal 13    

   

20.   Kinnitan nõusolekut liisingu puhul toetusraha liisinguandja 
arveldusarvele kandmiseks 14    

   

21.   Kinnitan, et kavandatava põllumajandussaaduste töötlemise ja 
turustamise parandamise investeeringu maksumusse on arvestatud 
vaid käesoleva määruse §-s 4 lubatud tegevused ning toetust ei 
taotleta mittelubatud kulutustele 15    

   

22.   Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ja 
projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja –geodeetilise 
uurimistöö ning toetuse taotluse ja äriprojekti ning neis esitatud 
andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse 
(mis ei ületa 12% investeeringuobjekti käibemaksuta maksumusest) 
eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud peale 
1. jaanuari 2004.a 15    

   

23.   Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud 
ettevalmistavale tööle, millele taotletakse programmi raames 

   



investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta toetust teistest RAK 
meetmetest ega tagastamatut abi, sh Maaelu Arengukava, PHARE, 
ISPA, Maailmapanga, EBRD või riigi ega kohaliku omavalitsuse 
vahenditest 15,16    

24.   Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 17    
27.   Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 18    
27.1.
   

Eesnimi 
                                                      

Perekonnanimi                                                                  
   

27.2.
   

Postiaadress                               

27.3.
   

Telefon, faks, E-post                   

27.4 
   

Amet                                                        

   

   

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava põllumajandussaaduste töötlemise ja  

turustamise investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks  

esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan  

neid kontrollida.  

Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele.  

Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks struktuuritoetuste registrisse ning kasutamiseks  

toetuse määramisel ja maksmisel.  

   
                        

__________________________  

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)    



(allkiri)  

___________________________    
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)  

Vastuvõtja allkiri………………………..    

   

   

1Toetuse avaldus esitatakse PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida 
täitma, siis märgitakse vastavale reale sümbol "X".  

2Reale 1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.  

3Reale 2 märgitakse taotleja seadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse allkirjastab real 2 märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik.  

4Reale 3 märgitakse reale 2 märgitud isiku isikukood.  

5Reale 4 märgitakse real 1 märgitud taotleja äriregistri kood.  

6Reale 5 märgitakse real 1 märgitud taotleja käibemaksukohuslaseks registreerimise number.  

7Reale 6 märgitakse arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. 
Antud arveldusarve number peab olema kantud PRIA kliendiregistri andmebaasi. Reale 8 märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. 
Read 6, 7, 8 jäetakse täitmata kui investeering teostatakse liisinguga.  

8Ridadele 10.1-10.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima taotluse esitamise piirkonnaga.  

9Reale 15 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema hilisem kui 01. jaanuar 2004.a ning 
lõppkuupäev mitte hilisem kui Ametlikes Teadaannetes avaldatud investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg.  

10Reale 16 märgitakse liisinguandja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse liisingu korras. Juhul kui nimetatud 
liisinguandjaid on mitu, märgitakse kõikide liisinguandjate ärinimed.  



11Ridadele 17-17.3 märgitakse vastavalt tegevusalale töötlemiseks kulunud tooraine kogus.  

12 Rea 18.2 andmed arvutatakse järgmiselt: rea 18.1 andmed jagatakse rea 18 andmetega ja tulemus korrutatakse arvuga 100.  

13 Reale 19 märgib taotleja “JAH”, kui taotleja soovib kinnitada vastavat nõusolekut.  

14Reale 20 märgib taotleja “JAH”, millega kinnitatakse vastavat nõusolekut, kui investeering teostatakse liisinguga.  

15Reale 21, 22 ja 23 märgib taotleja "JAH", millega kinnitatakse vastavat nõusolekut  

16Real 23 kasutatud lühendid: PHARE- Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA- Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks ja EBRD- 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.  

17Reale 24 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.  

18Read 27.1 - 27.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 2 märgitud isik.  

 

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant ja tehke kasti vastav märge ( )!  

I Horisontaalsed indikaatorid  

1 Projekti rakendamise asukoht 1  

1. Maal  

2. Linnas  

3. Regionaalselt määratlemata  

2 Mõju keskkonnaseisundile 2  



 1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele  

 2. Keskkonnasõbralik  

 3. Neutraalne  

Põhjendage, milles väljendub projekti positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei pea kui vastasite “ neutraalne”).  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

3 Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 3  

 1. projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele  

 2. projekt vähendab soolist ebavõrdsust  

3. projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust  

Põhjendage, milles väljendub projekti suunatud või vähendav mõju soolisele ebavõrdusele (vastama ei pea kui vastasite “ ei mõjuta”).  

………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………  

4 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 4  

 1. projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule  

 2. projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes  

 3. projekt edendab naisettevõtlust  

 4. projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist  



5. projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav  

5 Mõju infoühiskonna edendamisele 5  

 1. infoühiskonda edendava mõjuga  

2. neutraalne  

Põhjendage, milles väljendub projekti edendav mõju infoühiskonna edendamisele (vastama ei pea kui vastasite “ neutraalne”).  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6 Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi) 6  

 1. töökohti loov  

 2. neutraalne  

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti loov!  

7 Loodavate töökohtade arv 7  

                1. Kokku ………….  

                sh  ……….. naist  

                    .………... meest  

8 Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi) 8  

1. töökohti säilitav  

 2. neutraalne  



Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud, et projekt on töökohti säilitav !  

9 Säilitavate töökohtade arv 9  

                1. Kokku ………….  

                sh  ……….. naist  

                   ……… ... meest  

II Meetmespetsiifilised indikaatorid  

2.1 Ettevõtte realiseerimise netokäive  

   Realiseerimise netokäive (krooni)

(1)    

Töötajate arv

(2)    

Käive/töötaja

(3=1/2)    
(1) Taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal             
(2) Investeeringu tegemise majandusaastal (prognoositav)             
(3) Realiseerimise netokäibe kasv/langus töötaja kohta %   10  x    x       

Kinnitan andmete õigsust  

(allkiri)  

 
 
1Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk siis kus hakkab asuma investeeringuobjekt. Kui 
taotletavat objekti kasutatakse nii linnas kui maal, siis valitakse vastuse variandiks regionaalselt määratlemata  

2  Projekti mõju keskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, millest üks on suunatud keskkonna 
parandamisele (nt. vee puhastamise seadmed ), aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust 
ühele objektile, mis on otseselt suunatud keskkonna parandamisele (reovete puhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr.1. Kui 
taotletaval objektil pole üldse mõju keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr.3.  



3  Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et projekt on suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, või 
vähendab soolist ebavõrdsust, siis valitakse vastav vastusevariant.  

4 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav  

5 Eeldatav mõju infoühiskonnale neutraalne  

6,7 Uue töökoha all mõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. Töökohad võivad olla hooajalised, täis- või osalise 
tööajaga. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks poolepäevane, 
saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.  

8,9 Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud töökohtade hulka saab lugeda sellised kohad, 
mis ilma projektile antava struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad 
kokku. Kui töökoht on osalise tööajaga (näiteks poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise 
tööperioodi puhul 0,25 töökohta.  

10 Realiseerimise netokäibe muutus töötaja kohta leitakse = (käive investeeringu tegemise majandusaastal töötaja kohta- käive investeeringu tegemisele 
eelnenud majandusaastal töötaja kohta)/ käive investeeringu tegemise majandusaastal töötaja kohta*100  
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Taotleja postiaadress ja 
kontaktandmed:    

Taotleja ärinimi:    

Tänav, asula, vald / linn, 
maakond:    

Taotleja äriregistrikood:       
                                 Telefon, faks:    
    E-post:    
   

PAKKUMISKUTSEnr        



Isiku ärinimi või füüsilisest isikust ettevõtja nimi, kellele pakkumiskutse esitatakse:     
   
Käesolevaga kutsume Teid esitama oma hinnapakkumine käesoleva pakkumiskutse lisas 
toodud tehnilistes tingimustes nimetatud kaupade ja teenuste osas.    
Teie hinnapakkumine kroonides või eurodes (1 EUR = 15,6466 EEK) tuleb esitada enne    
   ja peab jääma jõusse 

kuni    
   

(kuupäev)       (kuupäev)    
Kaup peab olema uus. Hinnapakkumises tuleb ära näidata pakkuja ärinimi või füüsilisest 
isikust ettevõtja nimi, äriregistrikood või isikukood, aadress, kontaktandmed ning kaupade ja 
teenuste nimetused, käibemaksuta maksumus, käibemaks ja käibemaksuga maksumus 
pakutavate kaupade ning teenuste osas eraldi ja kokku.    
Palun kinnitage oma hinnapakkumises, et kaup on uus.    
Hinnapakkumisele palume märkida garantii kehtivusaeg __________ (aastates) ja tehnilise 
hoolduse võimaluste loetelu.    
Hinnapakkumisel palume kinnitust, et kauba ja teenuste üleandmisel ja vastuvõtmisel 
koostatakse vastav kauba ja teenuste üleandmist ja vastuvõtmist kinnitav dokument, milles 
kinnitatakse kauba tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Palume kinnitust, et 
arve kauba ja teenuse kohta väljastatakse kroonides (EEK) või eurodes (EUR).    
Hinnapakkumises esitatud andmete õiguse kontrollimiseks on PRIA volitatud isikul ametitõendi
esitamisel õigus viibida Teie ettevõttes, sealhulgas hoonetes ja kinnisasjal, ning kontrollida 
dokumente kohapeal.    
Hinnapakkumise ning kauba ja teenuse üleandmisega ja vastuvõtmisega seotud dokumendid 
peavad olema eesti- või ingliskeelsed.    

   
   

Hinnapakkumine palume saata või tuua aadressil:    

   
Nõutav tehniline spetsifikatsioon (identne kõigile kauba või teenuse tarnijatele)  

1.  

2.  

3.  

4.  



5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.    
Pakkumiskutse esitaja:    ______________________       
   (allkiri)       
   

Hinnapakkumiste võrdlustabel parima pakkumise valimiseks  

Esitatud hinnapakkumised  

      Pakkuja    Pakkuja    Pakkuja    
1.  Pakkumiskutse saanud isiku 

ärinimi    
         

2.  Pakkumiskutse saanud isiku 
asukoht, postiaadress    

         

3.  Pakkumiskutse saatmise päev             
4.  Pakkumiskutse saamise päev             
5.  Hinnapakkumise kehtivusaeg             
6.  Hinnapakkumise vastavus 

pakkumiskutse lisas toodud 
tehnilistele tingimustele    

         

7.  Kavandatav investeeringuobjekti 
käibemaksuta maksumus    

         

Valitud parim hinnapakkumine  



Pakkuja nimi       
Kavandatava investeeringuobjekti 
nimetus    

   

Kavandatava investeeringuobjekti 
maksumus, käibemaksuta:    

   

Valitud parima hinnapakkumise põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumist:  

   

   

 ___________________________________________                            __________________  

    (toetuse taotleja või tema esindaja nimi ja allkiri)                                       (kuupäev)  
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Kuludeklaratsioon nr _______ 1 investeeringuks tehtud kulutuste deklareerimiseks  

Vorm RV.F107  
Taotleja nimi       
Taotleja registrikood                                     
Taotluse viitenumber 2                                     
Liisinguandja ärinimi 3       
Liisinguandja äriregistrikood 3                                     



Teatan, et esitan käesoleva taotluse kohta ________4 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen teostanud investeeringu summas ________________5 
krooni (käibemaksuta) ning sellega teostanud kavandatud investeeringu 6:  

   lõplikult  

  osaliselt.  

Lisan järgmised investeeringu tegemist tõendavad dokumendid:  

Dokumendi nimetus  

   

Jrk.nr.   Dokumentide 
arv    

Dokumentide number või numbrid    

Arve või arve-saateleht (liisingu korral 
liisinguandjale väljastatud arve või arve-
saateleht)    

1          

Maksekorraldus müüjale tasumise kohta 
   

2          

Teostatud tööde või üleandmise-
vastuvõtmise akt 7    

3          

Liisingu leping koos maksegraafikuga 3    4          

 
Investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 8    

   

Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist tõendavatel dokumentidel olevad andmed on õiged.  

______________________________  

                     (allkiri)  

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi  

         



                                                                                                                                       (kuupäev)  

Täidab AMET  

    Märkused ___________________________________________________________________  

                     ___________________________________________________________________  

     Dokumentide olemasolu kontrollinud:  

    Nimi ja allkiri _________________________________________  

    Kuupäev         _________________________    

_____________________  

       1 Täidab Amet  

       2 Kuludeklaratsioonile märgitakse kinnituskirjas näidatud taotluse viitenumber.  

       3 Täidetakse juhul, kui investeering finantseeritakse liisingfirma kaudu.  

4 Sellele reale märgitakse, mitmes taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on käesolev kuludeklaratsioon.   

5 Märgitakse käesoleva kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude summa käibemaksuta.  

6Märgitakse rist õigesse kasti.  

7Täidetakse juhul, kui investeeringuobjektiks on ehitus.  

8 Juhul, kui investeeringu kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud kinnituskirjas, siis märgitakse käesolevale kuludeklaratsioonile 
investeeringu kogumaksumuse muutumise põhjused ja uus maksumus.  
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Investeeringuprojekti hindamise finantsmajanduslikud kriteeriumid  

Näitaja    Väärtus    
Maksevõime 
lühiajaliste 
kohustuste osas 
(likviidsussuhe)    

Näitaja väärtus 2,0 annab 3 punkti, iga kahanev (kuni väärtuseni 1,0) või 
lisanduv (kuni väärtuseni 3,0) 0,1 ühikut vähendab punktisummat 0,2 
punkti võrra. Näitaja väärtus vahemikus 3,0 – 4,0 annab 1 punkti.    

Likviidsuskordaja    Näitaja väärtuse vahemikus 0,6 kuni 1,4 iga lisanduv 0,1 ühikut annab 
0,25 punkti (väärtus 0,6=1,0 punkti), maksimaalne punktide summa ei 
ületa 3 punkti    

Realiseerimise 
netokäive töötaja 
kohta    

Piimasektor: alates väärtusest 38 462 eurot iga lisanduv 641 eurot 
annab 0,1 punkti (38462 = 1 punkti), maksimaalne punktide summa ei 
ületa 3 punkti.  

Lihasektor: alates väärtusest 32 051 eurot iga lisanduv 641 eurot annab 
0,1 punkti (32 051=1 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 
punkti.  

Teraviljasektor: alates väärtusest 12 575 eurot iga lisanduv 2 885 eurot 
annab 0,1 punkti (12 575 = 1 punkti), maksimaalne punktide summa ei 
ületa 3 punkti.  

Puu- ja köögiviljasektor: alates väärtusest 23 459 eurot iga lisanduv 1 
329 eurot annab 0,1 punkti ( 23 459 = 1 punkti), maksimaalne punktide 
summa ei ületa 3 punkti.    

Puhaskasum 
realiseerimise 

Alates näitaja väärtusest 1% iga lisanduv 0,1 protsenti annab 0,05 punkti 
(1%=1,0 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti    



netokäibe kohta 
(kasumiprotsent)    
Varade rentaabluse 
määr    

Alates näitaja väärtusest 1% iga lisanduv 0,1 protsenti annab 0,05 punkti 
(1%=1,0 punkti), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti    

Võlakordaja 
(koguvõlgnevuse 
suhe omakapitali)    

Alates näitaja väärtusest 2,3 iga kahanev 0,1 ühikut annab 0,1 punkti 
(väärtus 2,3=1,0), maksimaalne punktide summa ei ületa 3 punkti    

 

     Taotleja investeeringu hindamise kriteeriumid  

Kriteerium    Väärtus    
Ehitamine ja rekonstrueerimine  

·        Uue tootmishoone ehitamine  

·        Tootmishoone rekonstrueerimine, 
parandamaks hügieenitingimusi ja kõikide 
tootegruppide kvaliteeti  

·        Tootmishoone rekonstrueerimine 
parandamaks hügieenitingimusi ja kvaliteeti ühe 
või enama tootegrupi lõikes  

   

3 punkti  

2 punkti  

1 punkt    

Tootearendus  

Toote arendamine (uued tooted, uued tootetüübid ja 
koostisosad) ja/või pakendite arendamine (uus 
pakkematerjal, uus pakkekontseptsioon)    

3 punkti    

Investeeringu tulemuseks on keskkonnakaitse nõuete 
juurutamine üle miinimumnõuete taseme    

4 punkti    

Investeeringu tulemuseks on ülevõimsuste sulgemine    2 punkti    
Investeeringu tulemusena vähenevad tootmiskulud    3 punkti    
Taotlejal on kehtivad lepingud tootjatega    2punkti    
Taotlejaks on tulundusühistu    1 punkt    

 


