
TOOTJARÜHMA LOOMISE JA ARENDAMISE TOETUSE 
AVALDUS 

TAOTLEJA ÜLDANDMED                                                  A-osa

Põllumajandusministri 28. aprilli 2010. a määruse nr 49
«Tootjarühma loomise ja arendamise toetuse saamise nõuded,

toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 1 

 

1 Taotleja ärinimi  

2 Äriregistri kood         
3 Käibemaksukohustuslaseks 

registreerimise number 
E E          

Eesnimi  

Perekonnanimi  

4 Taotleja 
seadusjärgne 
esindaja 

Isikukood            

Eesnimi  

Perekonnanimi  

Postiaadress  

Telefon/faks  
e-post  

5 Taotluse 
menetlemise 
ajaks 
määratud 
kontaktisik  

Amet  

 6 Taotleja kohta põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määruse nr 25 
„Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
kord“ alusel esmakordse tootjarühma tunnustamise otsuse tegemise 
kuupäev 

(päev, kuu, aasta) 

1. taotlus  

2. taotlus  
3. taotlus  

 

7 Eelmiste tootjarühma loomise ja 
arendamise toetuse taotluste esitamise aeg  

4. taotlus 

(kuu, aasta) 

   

TAOTLEJA MAJANDUSTEGEVUS                                             B-osa 

Viimase lõppenud 
majandusaasta lõpu 
seisugai 

Eelviimase lõppenud 
majandusaasta lõpu 
seisugaii 

8 Taotleja liikmete arv ja müügitulu kahel 
viimasel majandusaastal 

  

8.1 Taotleja liikmete arv   

8.2 Taotleja müügitulu kokku (krooni)   

8.3 sh müügitulu liikmete toodetud 
põllumajandustoote ja selle töötlemisel 
saadud toote turustamisest kokku (krooni) 

  

8.3.1 sh müügitulu mahepõllumajandusliku   



tootmisviisiga toodetud toote ja selle 
töötlemisel saadud mahetoote 
turustamisest (krooni) 

8.3.2 sh müügitulu turustamisest väljaspool 
Eestit (krooni) 

  

8.3.3 sh müügitulu töötlemisel saadud toote 
turustamisest (krooni) 

  

8.3.3.1 sh töötlemisel saadud mahetoote 
turustamisest (krooni) 

  

   

Taotleja müügitulu liikmete toodetud 
põllumajandustoote ja selle töötlemisel saadud toote 

turustamisest kokku viimasel lõppenud 
majandusaastal tootmisviiside kaupa (krooni) 

9 
 

Tegevusvaldkond 
 

Tavapõllu-
majandusliku 
tootmisviisiga 

Mahepõllu-
majandusliku 
tootmisviisiga 

Kokku 

9.1 Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste 
taimede turustamise valdkonnasiii   

   

9.2 Loomakasvatustoodete (v.a  lehmapiim  ja  
-piimatooted) turustamise valdkonnasiv  

   

9.3 Lehmapiima ja -piimatoodete turustamise 
valdkonnasv 

   

9.4 Muude põllumajandustoodete turustamise 
valdkonnasvi  

   

    

1. 

2. 

10 Viimasel lõppenud majandusaastal 
taotlejaga ühendatud tulundusühistudvii 

3. 

11 Investeeringud tootjarühma arendamisse viimasel lõppenud majandusaastal (krooni) 

11.1 Liikmete toodetud toodete turustamisega seotud elektroonilise 
lahenduse väljatöötamine 

 

11.2 Liikmete toodetud töötlemata toodete müügiks ettevalmistus (sh 
laohooned, sorteerimise, pesemise ja pakendamise seadmed) 

 

11.3 Liikmete toodetud toodete töötlemine (sh hooned ja seadmed 
töötlemiseks, pakendamiseks ja ladustamiseks) 

 

   

TAOTLEJA LIIKME MAJANDUSTEGEVUS                                    C-osa 

sh müügitulu 
põllumajandustoodete ja nende 

töötlemisel saadud toodete 
müügist (krooni) 

12 Liikme ärinimi Taotlejaga 
liitumise 

aasta 

Liikme kogu 
müügitulu taotleja 
viimasel lõppenud 

majandusaastal 
(krooni) Kokku Müük taotlejale 

12.1      

12.2      

12.3      

12.4      

12.5      



 

TOETATAVAD KULUD TOOTJARÜHMA LOOMISEKS JA ARENDAMIS EKS          D-osa 

13 Maksimaalne võimalik toetussumma (krooni)  

sh 

taotletav toetus 

Kulud tootjarühma loomiseks ja arendamiseks Maksumus 
kokku 

(krooni) 
käibe-
maks 

(krooni) 
maksumus 
(krooni) 

osatähtsus 
kogu 

taotletavas 
toetus-
summas 

(%) 

14 

KOKKU    100 

14.1 põhikirja koostamise ja taotleja asutamisega 
seotud kulud, sh notariaaltoimingu kulu ja 
äriregistri kande tegemise kulu 

    

14.2 tunnustamise määruse alusel tootjarühma 
tunnustamiseks vajaliku tootjarühma liikmele 
kohustusliku tootmiseeskirja tunnustatud toote 
kohta ja tegevuskava koostamisega seotud kulud 

    

14.3 juhatuse liikme tasu ja töötaja töötasu, milleks on 
tema brutopalk või lepingujärgne tasu koos 
tööandja või tellija tasutava sotsiaalmaksuga, 
töötuskindlustusmaksega ja haigushüvitise 
tööandjapoolse osaga 

    

14.4 juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamis-
teenuse ostmise kulud 

    

14.5 kulud kontoritarvetele ja sideteenustele, kirjaliku 
teate postisaadetisena edastamise ning 
elektroonilise sideteenuse kasutamise kulud, sh 
sidevõrguga liitumise kulu 

    

14.6 kulud tark- ja riistvara ning kontoritehnika 
soetamisele, hooldusele ja remondile 

    

14.7 taotleja kasutuses oleva ruumi üürimise või 
rentimise kulud 

    

14.8 taotleja kasutuses oleva ruumi parendamise 
kulud 

    

14.9 elektri-, kütuse- ja sõidukulud, sh kulud 
mootorsõiduki rendile ja kasutusrendile, 
kindlustuskulud ja hoolduskulud 

    

14.10 kauba ja vara kindlustuskulud     

14.11 tegevuseks vajaliku kontorimööbli ja varustuse 
ostmise ja paigaldamise kulud 

    

14.12 riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest antava muu toetuse taotlemiseks 
avalduse ja sellega seotud dokumentide koosta-
miseks osutatud nõuandeteenuse maksumus, kui 
seda ei hüvitata muu toetuse raames 

    

14.13 keskkonnamõju hindamisega või detail-
planeeringu koostamisega kaasnevad kulud, kui 

    



neid ei hüvitata muu toetuse raames 

14.14 tööülesande täitmisega seotud lähetus- ja 
majutuskulud, mis ei ületa Vabariigi Valitsuse 
25. juuni 2009. a määruse nr 110 “Töölähetuse 
kulude hüvitise maksmise kord ning 
välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise 
tingimused ja kord” §-s 7 sätestatud määrasid 

    

14.15 juhatuse liikmele, töötajale või toetust taotleva 
tulundusühistu liikmele “Täiskasvanute koolituse 
seaduse” §-s 2 nimetatud koolitusasutuse 
osutatud taotleja majandustegevusega seotud 
töökoolituse kulud 

    

14.16 investeeringud põhivarasse, mis on suunatud 
tema toodangu turustamise arendamiseks 

    

14.16.1 shviii      

14.16.2      

14.16.3      

14.17 taotleja tegevusega seotud messil, näitusel, 
seminaril ja konverentsil osalemise kulud 

    

14.18 taotleja tegevusega seotud ja tema korraldatava 
seminari, koolituse, teavitamisürituse ja 
konverentsi korraldamise kulud, sh ruumi ja 
esitlustehnika rentimise kulud ning osalejate 
toitlustamisega seotud kulud 

    

14.19 kulud taotleja ja tema liikmete toodetud toodete 
reklaamile, kaubamärgi väljatöötamisele ja 
registreerimisele 

    

14.20 veebilehe loomise ja haldamise kulud     

14.21 taotleja tegevusalaga, sh selle põllumajandus-
tootega, mille kohta taotleja on tunnustatud, 
seotud turu-uuringu ja -analüüsi kulud 

    

14.22 põllumajandusministri 7. jaanuari 2008. a 
määruses nr 1 „Maaelu arengu toetuse andmisest 
ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise 
ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) 
osalusele viitamise kord“ sätestatud tegevuste 
tähistamisega seotud kulud 

    

 

TAOTLEJA KINNITUSED                                                   E-osa 

15 Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama toetatava tegevuse ja abikõlbliku 
kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest 
või muud tagastamatut riigiabi 

 

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

 

17 Kinnitan, et toetuse abil kavandatavad kulud on seotud tootjarühma loomise ja 
arendamisega, on abikõlblikud ja majanduslikult otstarbekad ning on vajalikud 

 



tootjarühma majandustegevuse arendamise seisukohast 

18 Kinnitan, et säilitan toetuse eest soetatud põhivarana arvele võetavat nii materiaalset 
kui ka immateriaalset vara ning kasutan seda sihtotstarbeliselt vähemalt viie aasta 
jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 

 

19 Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik tootjarühma loomise ja arendamise toetuse 
taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele 

 

20 Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida  

21 Kohustun vastama toetuse seire ja hindamisega seotud järelepärimistele ja 
küsitluslehtedele 

 

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

 

 

 
 
 

 

(taotleja esindaja allkiri) (taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 
 

 
 

  .   .     

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

  
 
 
                                                 
1 Näidata viimase lõppenud majandusaasta alguse ja lõpu kuupäev. 
2 Näidata eelviimase lõppenud majandusaasta alguse ja lõpu kuupäev. 
3 Näidata kokku müügitulu järgmiste tunnustamise määruse lisas 1 punktis 11 nimetatud toodete puhul: 

1) teravili ja selle töötlemisel saadud toode; 
2) õliseemned ja valgurikkad taimed ning nende töötlemisel saadud toode. 

4 Näidata kokku müügitulu kõigi tunnustamise määruse lisas 1 punktis 11 nimetatud loomakasvatustoodete 
puhul, v.a. piimaveised, lehmapiim ja selle töötlemisel saadud toode. 
5 Näidata kokku müügitulu järgmise tunnustamise määruse lisas 1 punktis 11 nimetatud toote puhul: 
piimaveised, lehmapiim ja selle töötlemisel saadud toode. 
6 Näidata kokku müügitulu kõigi tunnustamise määruse lisas 1 punktis 11 nimetatud toodete puhul, v.a. ridadel 
9.1–9.3 märgitud tooted. 
7Näidata kõigi viimasel lõppenud majandusaastal tootjarühmaga ühendatud tulundusühistute ärinimed. 
8Näidata peamised investeeringuobjektid. 
 
 
 
Ants Noot 
Kantsler 
 


