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lisa 1

Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja 
tehnoloogiate arendamise alase koostöö tegemise toetuse 

AVALDUS1

PROJEKT A-osa 
A1 Projekti koondandmed 

A1.1 Projekti nimetus:  
 

Projekti 
kogumaksumus, 
krooni 

Käibemaksuta 
kogumaksumus, 
krooni 

 
sh abikõlblikud 
kulud, krooni 2 

Makstav käibe-
maks, krooni 

Taotletav toetuse 
summa, krooni 3 

A1.2 

     

Etapis elluviidava tegevuse tüüp4 Etapis tegevuste elluviimise aeg5 Projekti 
etapp Rakendus-

uuring 
Toote-
arendus 

Võrdlus-
uuring 

Alguskuupäev 
(xx.yy.zzzz) 

Lõppkuupäev 
(xx.yy.zzzz) 

I etapp      

II etapp      

III etapp      

A1.3 

IV etapp      
A1.4. Projekti valdkond on seotud6: 
A1.4.1 põllumajandusliku esmatootmise või jahindusega  

A1.4.1.1  taimekasvatussaaduse esmatootmisega  

A1.4.1.2  loomakasvatussaaduse esmatootmisega  

A1.4.1.3  jahindusega  

A1.4.2 metsandusega  

A1.4.2.1  metsakasvatusega  

A1.4.2.2  metsa varumisega  

A1.4.2.3  loodusliku bioloogilise materjali (v.a puit) kogumisega  

A1.4.3 töödeldud toiduaine tootmisega  

A1.4.3.1  liha töötlemisega  

A1.4.3.2  piima töötlemisega  

A1.4.3.3  marjade, seente ning puu- ja köögivilja töötlemisega  

A1.4.3.4  teravilja töötlemisega  

A1.4.3.5  õlikultuuride töötlemisega  

A1.4.3.6  muude toodete ja saaduste töötlemisega inimtoiduks  

A1.4.3.7  sööda tootmisega  

A1.4.4 tehnilise toote tootmisega  

A1.4.4.1  puidu töötlemisega  

A1.4.4.2  biokütuse tootmisega  



A1.4.4.3  muu tehnilise toote tootmisega  
A1.5 Projekti eesmärk on7:  
A1.5.1 uue toote väljatöötamine  

A1.5.1.2  funktsionaalse toiduaine väljatöötamine  

A1.5.1.3  erivajadustega tarbijagruppidele mõeldud toiduaine 
 väljatöötamine 

 

A1.5.1.4  muu toote väljatöötamine  

A1.5.2 uue tootmisviisi väljatöötamine  

A1.5.2.1  riikliku tunnustuse saamise nõuetele vastava 
 toidukvaliteedikava väljatöötamine 

 

A1.5.2.2  muu tootmisviisi või -protsessi väljatöötamine  

A1.5.3 uue tehnoloogia väljatöötamine  

A1.5.3.1  energiasäästule suunatud tehnoloogia väljatöötamine  

A1.5.3.2  muu tehnoloogia väljatöötamine  

 

A2 Projekti kulud 8 

Kulud etappides  Kululiik Kokku 

I II III IV 

A2.1 Personalikulud   

A2.1.1 Töötasu   

A2.1.1.1 - brutopalk 
või lepingu-
järgne tasu 

  

A2.1.1.2 - tööandja 
või tellija 
tasutav 
sotsiaal-
maks 

  

A2.1.1.3 - töötus-
kindlustus-
makse 

  

A2.1.2 Puhkusetasu   

A2.2 Tarkvara, 
seadme ja 
vahendi kulud 

  

A2.3 Ostetud 
uuringu, 
tehnilise teabe 
ja turuhinnaga 
ostetud või 
litsentseeritud 
patendi ning 
konsultatsiooni 
jms kulud 

  

A2.4 Muud 
tegevuskulud 

  

A2.5 Abikõlblikud 
kulud 

  



KOKKU 

A2.6 Muud kulud 
(sh mitte-
abikõlblikud 
kulud) 

  

A2.7 Projekti kulud 
KOKKU 

  

 

A.3 Projekti rahastamise plaan9 

A3.1 Abikõlblike kulude rahastamine 

sh taotletav toetus  Rahastaja KOKKU10, 
krooni krooni % 

Osakaal11, 
% 

Toetust taotlevad ettevõtjad kokku     

1.     

2.     

3.     

A3.1.1 

     

Partnerid kokku  X X  

1.  X X  

2.  X X  

3.  X X  

A3.1.2 

  X X  

A3.1.3 Abikõlblikud kulud kokku    100 

A3.2 Muude kulude rahastamine 

 Rahastaja KOKKU12, krooni Osakaal13, 
% 

Toetust taotlevad ettevõtjad kokku   

1.   

2.   

3.   

A3.2.1 

   

Partnerid kokku   

1.   

2   

3.   

A3.2.2 

   

Muud rahastajad kokku   

1.   

2   

A3.2.3 

   

A3.2.4 Muud kulud kokku  100 

 

A4 Andmed projektiga otseselt seotud muude avaliku sektori toetatud teadus- ja 
arendustegevuste ning muude investeeringute kohta viimase kolme aasta jooksul14   



Toetuse andja Toetuse 
saamise aeg 

Toetuse 
summa, 
krooni 

Teadus- ja arendustegevuse või muu 
investeeringu nimetus 

1.    

2.    

A4.1 

    

 

A5 Projekti elluviijad 15 

Nimi Ametikoht Roll projekti elluviimisel 

1.   

2.   

3.   

4.   

A5.1 

   

 

A6 Projekti kontaktisiku andmed16 

A6.1 Ees- ja perekonnanimi  Eesnimi 

 

Perekonnanimi 

 

A6.2 Isikukood            

A6.3 Amet  

A6.4 Postiaadress ja kontaktandmed 

A6.4.1 Maakond  

A6.4.2 Vald/linn  

A6.4.3 Küla/alev/alevik  

A6.4.4 Tänav/maja ja postiindeks  

A6.4.5 Telefon/faks/e-post  

 



 

PARTNER B-osa17 

B1 Partneri jrk nr   

B2 Ärinimi või ees- ja 
perekonnanimi 18 

 

B3 Äriregistrikood või 
isikukood 19 

           

B4 Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number20 

           

B5 Postiaadress ja kontaktandmed 

B5.1 Riik  

B5.2 Maakond  

B5.3 Vald/linn  

B5.4 Küla/alev/alevik  

B5.5 Tänav/maja ja postiindeks  

B5.6 Telefon/faks/e-post  

 



 

TAOTLEJA C-osa21 

C1 Taotleja jrk nr   

C2 Ärinimi22  

C3 Äriregistrikood23            

C4 
Käibemaksu-
kohustuslaseks 
registreerimise number24 

           

C5 
Taotleja või tema 
seadusjärgse esindaja 
ees- ja perekonnanimi25 

Eesnimi 

 

Perekonnanimi 

 

C6 
Taotleja või tema seadus-
järgse esindaja 
isikukood26 

           

C7 Arvelduskonto number27  

C8 
Arvelduskonto omaniku 
nimi28 

 

C9 
Arvelduskonto 
viitenumber29 

           

 

C10 Postiaadress ja kontaktandmed 

C10.1 Maakond  

C10.2 Vald/linn  

C10.3 Küla/alev/alevik  

C10.4 Tänav/maja ja postiindeks  

C10.5 Telefon/faks/e-post  

C11 Majandusaasta andmed 

C11.1 Kinnitan, et taotleja andmed koos partner- ja seotud ettevõtja30 andmetega olid taotluse 
esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal31 järgmised32: 

C11.1.1 vaatlusperiood alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 
 

lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

töötajate arv (ATÜ33) müügitulu34, tuhat krooni bilansimaht, tuhat krooni C11.1.2 

   

C11.2 Kinnitan, et taotleja andmed koos partner- ja seotud ettevõtja andmetega olid taotluse 
esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal järgmised35: 

C11.2.1 vaatlusperiood alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 
 

lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

töötajate arv (ATÜ) müügitulu, tuhat krooni bilansimaht, tuhat krooni C11.2.2 

   

Kinnitan, et taotleja on:36      C12 

mikroettevõtja  



väikese suurusega ettevõtja  

keskmise suurusega ettevõtja  

suurettevõtja  

C13 Taotleja põhitegevusala kood EMTAK37 2008 järgi  

Projekti tulemuse kasutamise või rakendamise koht38 

Nr. Maakond Vald/linn Küla/alev/alevik 

1.    

    

C14 

    

C15 Kapitalirendile andja39  

C16 Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul kanda toetusraha kapitalirendile andja 
arvelduskontole40 

 

C17 Koostöö projekti osapoolte vahel 

C17.1 Kinnitan, et projekti viib ellu partner taotleja nimel ning:41  

C17.1.1 – partner osutab oma teenust turuhinnaga  

C17.1.2 – teenusel ei ole turuhinda ja partner osutab oma teenust hinnaga, mis kajastab 
selle täiskulusid ja mõistlikku kasumimarginaali 

 

C17.2 Kinnitan, et taotleja ja partner teevad projekti elluviimiseks koostööd ning:42  

C17.2.1 – taotleja kannab projekti täiskulud  

C17.2.2 – tulemusi, millega ei kaasne intellektuaalomandiõigused, saab laialdaselt 
levitada ja partneri tegevusest tulenevad projekti tulemuste 
intellektuaalomandiõigused antakse täielikult partnerile 

 

C17.2.3 – intellektuaalomandiõigused jäävad osalevale taotlejale, kuid partner saab 
taotlejalt hüvitise, mis võrdub projekti elluviimise käigus partneri tehtud 
tegevustest tulenevate intellektuaalomandiõiguste turuhinnaga 

 

C17.3 Kinnitan, et projekti kaasatud partneril on projekti valdkonnas varasem teadus- ja 
arendustegevuse kogemus ning projekti elluviimiseks vajalikud vahendid, ruumid 
ja asjaomase kvalifikatsiooniga personal43 

 

C17.4 Kinnitan, et toetust taotleb ühiselt vähemalt kaks taotlejat, kellest vähemalt üks on 
väikese või keskmise suurusega ettevõtja, ja ükski taotleja ei kanna rohkem kui 
70% projekti abikõlbliku kulu maksumusest44 

 

C17.5 Kinnitan, et projekt on kooskõlas riikliku teadus- ja arendustegevuse poliitikaga ja 
projektis osalev partner kannab vähemalt 10% projekti abikõlbliku kulu 
maksumusest ning sellel partneril on õigus avaldada projekti tulemused juhul, kui 
need saadakse kõnealuse partneri teadus- ja arendustegevusest 

 

C17.6 Kinnitan, et rakendusuuringu puhul levitatakse projekti tulemusi laialdaselt 
tehnika- ja teaduskonverentsil või avaldatakse teadus- või tehnikaväljaandes, 
avatud juurdepääsuga hoidlas või tasuta või avatud lähtetekstiga tarkvara kaudu 

 

C18 Riigiabi45 

C18.1 Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama abikõlbliku kulu kohta 
toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või 
muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi 

 

C18.2 Kinnitan, et kavandatava projekti maksumusse on arvestatud vaid määruse §-s 5 
lubatud kulutused 

 



C18.3 Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 
Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega 
abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa 
tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on 
tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas 

 

C18.4 Kinnitan, et säilitan taotleja ettevõttes ja projekti elluviimise kohas toetuse eest 
soetatud vara (nii asjad kui ka õigused) ning kasutan neid sihtotstarbeliselt 
projekti elluviimise ajal ja vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest 

 

C18.5 Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või liige ei oma 
osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku46 

 

C19 Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik põllumajandus- ja toidusektoris ning 
metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise 
alase koostöö tegemise toetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ning vastan 
toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. 

 

C20 Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid 
kontrollida, ühistaotluse puhul kinnitan kõigi taotleja ja ühiselt esitatud andmete 
ning dokumentide õigsust ja võimaldan neid kontrollida. 

 

C21 Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult 
jätkusuutlik ning vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 

 

C22 Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja 
põllumassiivide registrisse ning kasutada neid toetuse määramisel ja maksmisel. 

 

 

 
 
 

 ____________________________ 
(taotleja või tema esindaja allkiri) 

 
 
 

 ________________________________________ 
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 

  .   .     

 
 
 

____________________________ 
(vastuvõtja allkiri) (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

 
 
                                                 
1 Toetuse avaldus koos äriplaaniga esitatakse PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus 
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale sümboli “X”. 
2 Abikõlblike kulude hulka tohib arvata ainult määruse §-s 5 lubatud kulutused ja silmas tuleb pidada, et 
meetme raames heaks kiidetud abisumma ei tohi rakendusuuringu ja tootearenduse projekti või nimetatud 
tegevusi kombineeriva projekti puhul ületada 5 006 912 krooni abikõlblikest kuludest projekti kohta. 
Võrdlusuuringu puhul ei tohi meetme raames heaks kiidetud abisumma ületada 3 004 147 krooni 
abikõlblikest kuludest projekti kohta ning 3 129 320 krooni projektis osaleva ettevõtja kohta jooksva 
majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul. 
3 Meetme raames heaks kiidetud abisumma ei tohi rakendusuuringu ja tootearenduse projekti või nimetatud 
tegevusi kombineeriva projekti puhul ületada 5 006 912 krooni abikõlblikest kuludest projekti kohta. 
Võrdlusuuringu puhul ei tohi maksimaalne meetme raames heakskiidetud abisumma ületada 3 004 147 
krooni abikõlblikest kuludest projekti kohta ning 3 129 320 krooni projektis osaleva ettevõtja kohta jooksva 
majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul. 
4 Taotleja märgib iga etapi puhul “JAH” lahtrisse, mis vastab selles etapis tehtava tegevuse tüübile. Igas 
etapis saab teha ainult ühte tüüpi tegevust, st ülejäänud lahtritesse märgitakse “X”.  
5 Reale A1.3 märgitakse kavandatava projekti elluviimise algus- ja lõppkuupäevad etappide kaupa. Projekti 
elluviimise alguskuupäev ei või olla varasem kui taotluse esitamise päevale järgnev päev. Lõppkuupäeva 



                                                                                                                                                    
märkides peab arvestama, et projekt tuleb ellu viia kolme aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse 
tegemisest. 
6 Taotleja märgib “JAH” reale, mis vastab projekti valdkonnale. Ülejäänud ridadele märgitakse “X”. 
7 Taotleja märgib “JAH” reale, mis vastab projekti eesmärgile. Ülejäänud ridadele märgitakse “X”. 
8 Ridadele A2.1–A2.7 märgitakse projekti kulude jagunemine etappides kulude kaupa. Kulud märgitakse 
täiskroonides. 
9 Ridadele A3.1–A3.2.4 märgitakse projekti kulude rahastamisallikad. Eraldi tuuakse välja kõigi projektis 
osalevate toetust taotlevate ettevõtjate panus ning juhul, kui osa projekti kulusid katab partner oma 
vahenditest, ka partneri panus projekti eelarvesse. Kui projektil on lisaks toetuse taotlejale ja partnerile muid 
rahastajaid, näidatakse ka need. Summad märgitakse täiskroonides. 
10 Näidatakse rahastaja poolt rahastatavate projekti abikõlblike kulude kogusumma. 
11 Näidatakse rahastaja poolt rahastatavate abikõlblike kulude osakaal projekti abikõlblike kulude 
kogumahus. 
12 Näidatakse rahastaja poolt rahastatavate projekti muude kulude kogusumma. 
13 Näidatakse rahastaja poolt rahastatavate  muude kulude osakaal projekti muude kulude kogumahus. 
14 Reale A4.1 märgitakse avaliku sektori allikatest viimase kolme aasta jooksul saadud toetused, mis on 
seotud kavandatava projekti elluviimisega. 
15 Reale A5.1 märgitakse nii projekti partneri töötajad, kes projekti ellu viivad, kui ka muud projekti 
elluviimisse kaasatud isikud. 
16 Ridadele A6.1–A6.4.5 märgitakse toetuse taotlemise ja projekti elluviimise ajaks taotleja määratud 
kontaktisiku andmed. 
17 Avalduse B-osa täidetakse iga projektis osaleva partneri kohta eraldi. 
18 Reale B2 märgitakse partneri ärinimi (Eestis registreeritud ja tegutseva partneri puhul tema äriregistrisse 
kantud ärinimi) või tootearendust elluviiva füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi. 
19 Reale B3 märgitakse reale B2 märgitud partneri registreerimise kood (Eestis registreeritud ja tegutseva 
partneri puhul tema äriregistrikood) või tootearendust elluviiva füüsilise isiku puhul tema isikukood. 
20 Reale B4 märgitakse reale B2 märgitud partneri käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
21 Avalduse C-osa täidetakse iga projektis osaleva toetust taotleva ettevõtja kohta eraldi. 
22 Reale C2 märgitakse taotleja äriregistrisse kantud ärinimi. 
23 RealeC3 märgitakse reale C2 märgitud taotleja. 
24 Reale C4 märgitakse reale C2 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number. 
25 Reale C5 märgitakse taotleja või tema seadusjärgse esindaja andmed. Taotluse allkirjastab real C5 
märgitud isik. 
26 Reale C6 märgitakse reale C5 märgitud isiku isikukood. 
27 Reale C7 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist 
ning millelt tasutakse kavandatava projekti eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA 
kliendiregistri andmebaasi. Rida C7 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse kapitalirendi korras. 
28 Reale C8 märgitakse arvelduskonto omaniku nimi. Rida C8 jäetakse täitmata, kui investeering tehakse 
kapitalirendi korras. 
29 Reale C9 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas. Rida C9 jäetakse täitmata, kui 
investeering tehakse kapitalirendi korras. 
30 Partner- ja seotud ettevõtja tüübi määramisel juhindutakse komisjoni määruse (EÜ) 800/2008, EÜ 
asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga 
kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), lisas 1 sätestatust. 
31 Andmed esitatakse viimase kinnitatud majandusaasta aruande alusel ja andmed peavad olema arvutatud 
aastapõhiselt. Alles asutatud ettevõtja puhul, kelle raamatupidamisaruandeid ei ole veel kinnitatud, 
tuletatakse andmed majandusaasta käigus heas usus koostatud hinnangulistest näitajatest. 
32 Täidetakse juhul, kui taotlejal oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal partner- ja 
seotud ettevõtjaid. 
33 ATÜ – aasta tööühikute arv, st kogu vaatlusaluse võrdlusaasta asjaomases ettevõtjas või selle heaks 
täistööajaga töötanud isikute arv. ATÜde arvutamisel juhindutakse komisjoni määruse (EÜ) 800/2008 lisas 1 
sätestatust. 
34 Müügitulu on kõikide nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, teenuste ja kaupade müügist 
saadud  tulu, mis ei sisalda käibemaksu ega aktsiisi.  
35 Täidetakse juhul, kui taotlejal oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud teisel majandusaastal partner- 
ja seotud ettevõtjaid. 
36 Real C12 märgib taotleja “JAH” sellele reale, millel märgitud kategooriasse ta kuulub.  
37 EMTAK – Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator. 
38 Reale C14 märgitakse kavandatava projekti tulemuse kasutamise või rakendamise kohad. 



                                                                                                                                                    
39 Reale C15 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, kui taotleja kavandatava projekti raames tehakse 
kulusid kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide 
kapitalirendile andjate ärinimed. 
40 Reale C16 märgib taotleja “JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut. 
41 Read C17.1–C17.1.2 täidetakse juhul, kui projekti viib ellu partner ettevõtja nimel. Taotleja märgib “JAH”, 
kui kinnitab nimetatud nõusolekut. 
42 Read C17.2–C17.2.3 täidetakse juhul, kui ettevõtja ja partner teevad projekti elluviimiseks koostööd. 
Taotleja märgib “JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut. 
43 Reale C17.3 märgib taotleja “JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut 
44 Ridadele C17.4–C17.6 märgib taotleja “JAH”, kui ta soovib saada toetust kõrgema määra alusel määruse § 
7 lõike 2 kohaselt ja kinnitab nimetatud nõusolekut. 
45 Ridadele C18.1–C18.5 märgib taotleja “JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut. 
46 Reale märgib taotleja „JAH“, kui projekti elluviimiseks kas taotleja või partner teeb üheliigiliste teenuste, 
materiaalsete või mittemateriaalsete varade ostutehingu, mille väärtus ületab 156 466 krooni, ning kinnitab 
nimetatud nõusolekut. Kui nimetatud ostutehingut ei tehta, märgib taotleja reale „X“. 
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