
KAVANDATAVA TEGEVUSE PLAAN 

1. Taotleja 

Põllumajandusministri 5. mai 2010. a määruse nr 51
«Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis-
ja edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise

ja taotluse menetlemise täpsem kord»
lisa 2 

Taotleja nimi  
Taotleja registrikood1  
 
 

2. KAVANDATAV TEGEVUS2 
 
2.1. Kavandatav tegevus 1 
2.1.1. Tegevuse liik3  
2.1.2. Tegevusega hõlmatav tootekategooria4  

liha (sh tapajäätmed)          

lihatooted (küpsetatud, soolatud, suitsutatud jne)                        

juust           

muud loomse päritoluga tooted (nt munad, mesi, 
v.a või) 

 

õli ja rasvained (või, margariin jt)  

töödeldud või töötlemata puu-, köögi- ja teravili   

õlu  

taimsetest ekstraktidest valmistatud joogid  

leib ja muud pagari- ja kondiitritooted  

 

muud toiduained  

2.1.3 Tegevuse eesmärk  
2.1.4. Tegevuse kirjeldus 

 
 
 
 

 

2.1.5. Tegevuse elluviimise aeg  
2.1.6. Tegevuse elluviimise koht  
2.1.7. Tegevuse sihtrühm ja sihtrühma eeldatav suurus  
2.1.8. Tegevuse elluviimiseks kasutatavad meediakanalid 

(teavitustegevuse puhul) 
 

2.1.9. Tegevuse oodatav tulemus 
 
 
 
 
 

 



 

2.1.10. Tegevuse eelarve 
Kululiik § 4 kohaselt Maksumus 

koos 
käibemaksuga, 
EEK 

Käibemaksuta 
maksumus, 
EEK 

Abikõlblik 
kulu, EEK 

Taotletav 
toetus, EEK 

     
     
     
     
     
KOKKU 
 

    

 
2.2. Kavandatav tegevus 2 
2.2.1. Tegevuse liik  
2.2.2. Tegevusega hõlmatav 

tootekategooria 
 
 

liha (sh tapajäätmed)          

lihatooted (küpsetatud, 
soolatud, suitsutatud jne)                       

 

juust     

muud loomse päritoluga tooted 
(nt munad, mesi, v.a või) 

 

õli ja rasvained (või, margariin 
jt) 

 

töödeldud või töötlemata puu-, 
köögi- ja teravili  

 

õlu  

taimsetest ekstraktidest 
valmistatud joogid 

 

leib ja muud pagari- ja 
kondiitritooted 

 

 

muud toiduained  

2.2.3. Tegevuse eesmärk  
2.2.4. Tegevuse kirjeldus 

 
 
 
 

 

2.2.5. Tegevuse elluviimise aeg  
2.2.6. Tegevuse elluviimise koht  
2.2.7. Tegevuse sihtrühm ja sihtrühma 

eeldatav suurus 
 

2.2.8. Tegevuse elluviimiseks 
kasutatavad meediakanalid 
(teavitustegevuse puhul) 
 

 



 

2.2.9.   Tegevuse oodatav tulemus 
 
 

 

2.2.10. Tegevuse eelarve 
Kululiik § 4 kohaselt Maksumus 

koos 
käibemaksuga, 
EEK 

Käibemaksuta 
maksumus, 
EEK 

Abikõlblik 
kulu, EEK 

Taotletav 
toetus, EEK 

     
     
     
     
     
KOKKU 
 

    

 
2.3. Kavandatav tegevus 3 
2.3.1. Tegevuse liik  
2.3.2. Tegevusega hõlmatav 

tootekategooria 
 

liha (sh tapajäätmed)          

lihatooted (küpsetatud, 
soolatud, suitsutatud jne)                       

 

juust     

muud loomse päritoluga tooted 
(nt munad, mesi, v.a või) 

 

õli ja rasvained (või, margariin 
jt) 

 

töödeldud või töötlemata puu-, 
köögi- ja teravili  

 

õlu  

taimsetest ekstraktidest 
valmistatud joogid 

 

leib ja muud pagari- ja 
kondiitritooted 

 

 

muud toiduained  

2.3.3. Tegevuse eesmärk  
 

2.3.4. Tegevuse kirjeldus 
 
 
 
 

 

2.3.5. Tegevuse elluviimise aeg  
2.3.6. Tegevuse elluviimise koht  
2.3.7. Tegevuse sihtrühm ja sihtrühma 

eeldatav suurus 
 



 

2.3.8. Tegevuse elluviimiseks 
kasutatavad meediakanalid 
 (teavitustegevuse puhul) 

 

2.3.9.  Tegevuse oodatav tulemus  
 
2.3.10. 

 
Tegevuse eelarve 

Kululiik § 4 kohaselt Maksumus 
koos 
käibemaksuga, 
EEK 

Käibemaksuta 
maksumus, 
EEK 

Abikõlblik 
kulu, EEK 

Taotletav 
toetus, EEK 

     
     
     
     
     
KOKKU 
 

    

 
 
 

3. Kavandatavate tegevuste eelarve kokku 
Kavandatav tegevus Kavandatava 

tegevuse 
maksumus koos 
käibemaksuga, 
EEK 

Kavandatava 
tegevuse 
käibemaksuta 
maksumus, 
EEK 

Kavandatava 
tegevuse 
abikõlblik 
kulu, EEK 

Taotletav 
toetus, EEK 

Kavandatav tegevus 1     
Kavandatav tegevus 2     
Kavandatav tegevus 3     
 
KOKKU 

 

 
 

_______________________________  ___________________________________________ 
(taotleja seadusjärgse esindaja allkiri) (taotleja seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 
                                                 
1 Juhul kui taotleja on tulundusühistu, märgib taotleja lahtrisse äriregistrikoodi. Juhul kui taotleja on mittetulundusühing, 
märgib taotleja lahtrisse mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri koodi. 
2 Taotleja esitab andmed taotlemise avalduse punktis 2.1 märgitud iga kavandatava tegevuse kohta eraldi. Juhul kui 
kavandatavaid tegevusi on rohkem kui taotlusel on ridu, täiendab taotleja vormi.  
3 Taotleja märgib tegevuse liigi taotlemise avalduse punkti 2.1 kohaselt.  
4 Taotleja tähistab sõnaga „JAH” tootekategooria, mida kavandatav tegevus hõlmab. 

 
 

Ants Noot  
Kantsler 


