Põllumajandusministri 27. mai 2010. a määruse
nr 65 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 4

PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE INFRASTRUKTUURI
INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS 1
A-osa
1. Ettevõtja
1.1 Äriühing
1.1.1 Taotleja ärinimi 2
1.1.2 Taotleja seadusjärgse esindaja ees- ja
perekonnanimi 3
1.1.3 Taotleja seadusjärgse esindaja
isikukood 4
1.1.4 Äriregistrikood 5
1.1.5 Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number 6
1.1.6 Põllumassiivi number 7

1.2 Füüsilisest isikust ettevõtja
1.2.1 Taotleja ees- ja perekonnanimi 2
1.2.2 Taotleja isikukood 4
1.2.3 Taotleja esindaja ees- ja
perekonnanimi 3
1.2.4 Taotleja esindaja isikukood 4
1.2.5 Äriregistrikood 5
1.2.6 Käibemaksukohustuslaseks
registreerimise number 6
1.2.7 Põllumassiivi number 7

Eesnimi

Perekonnanimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Eesnimi

Perekonnanimi

2. Mittetulundusühing
2.1 Mittetulundusühingu nimi 2
2.2

Mittetulundusühingu esindaja ees- ja
perekonnanimi 3
2.3 Mittetulundusühingu esindaja
isikukood 4
2.4 Mittetulundusühingu registrikood 5
2.5 Käibemaksukohustuslaseks
6
registreerimise number
3. Taotleja pangarekvisiidid 8:
3.1 Arvelduskonto number
3.2 Arvelduskonto omaniku nimi

3.3 Arvelduskonto viitenumber
4. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
4.1 Maakond
4.2 Linn/vald
4.3 Küla/alev/alevik
4.4 Tänav, maja ja
korterinumber
4.5 Postiindeks
4.6 Telefon, faks
4.7 e-post
5. Kavandatava tegevuse koondnimetus
6. Kavandatava tegevuse asukoht 9
6.1 Maakond
6.2 Linn/vald
6.3 Küla/alev/alevik
Kavandatava tegevuse koondandmed

B-osa

7.

Kavandatava tegevuse eesmärgid

8.

Kavandatava investeeringuobjekti hetkeolukord ja kavandatava tegevuse vajalikkuse põhjendus

9.

Tehtavate tööde lühikirjeldus ja rahastamisallikas tegevuse elluviimisel

10.

Tulemused ja oodatav mõju

11.

Tegevuse elluviimisjärgse majandustegevuse lühikirjeldus, kavandatav tulu ja kasusaajad

12.

Ehitatud ja rekonstrueeritud juurdepääsuteid ………… km

14.1

Põllumajandusmaa ja erametsamaa sihipärane kasutus 10
 paraneb
 ei parane
Kavandatav investeeringuobjekt asub või teenindab hoonet või rajatist, mis asub 10:
 peamiselt või ainult põllumaal
 peamiselt või ainult metsamaal
Investeeringuobjekt asub ………… omaniku kinnisasjadel

14.2

Investeeringuobjekt asub mittetulundusühingu ……… liikme maal

13.

14.

ETTEVÕTJA HINDAMISEKS ANDMETE SAAMINE 11

C-osa
15.

Ettevõtja kogu müügitulu (krooni)

16.

Ettevõtja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende
töötlemisel saadud põllumajandustoodetemüügist (krooni)
Ettevõtja müügitulu metsa majandamisest või/ja metsandussaaduste töötlemisest
(krooni)
Omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud
põllumajandustoodete müügitulu osakaal kogu müügitulus (%)
Metsa majandamisest või/ja metsandussaaduste töötlemisest saadud müügitulu
osakaal kogu müügitulus (%)

17.
18.
19.

Tegevused, mille kohta toetust taotletakse
Kavandatava põllu- ja
metsamajanduse
infrastruktuuri
investeeringuobjekti
nimetus

Investeeringu- Abikõlblik Investeeringu- Taotletava Taotletav
käibemaks objekti
objekti
toetuse
toetus,
12
käibemaksuta
abikõlblik
määr (%) EEK
,
maksumus,
maksumus
EEK
EEK
KOKKU 13,
EEK

A
B
C
01 Maaparandus
Kuivendussüsteemi reguleeriv võrk
20.
21.
22.

01
02
03
04
05
06

Ehitamine14
mulla lupjamine
Rekonstrueerimine14
mulla lupjamine
Uuendamine14
mulla lupjamine

Niisutussüsteemi reguleeriv võrk
23.

24.

25.

07 Ehitamine ning
niisutusagregaadi
ostmine ja
paigaldamine14
08 mulla lupjamine
09 Rekonstrueerimine ning
niisutusagregaadi
ostmine ja
paigaldamine14
10 mulla lupjamine
11 Uuendamine ning
niisutusagregaadi
ostmine ja

D-osa

D

E

F

G

H

paigaldamine14
12 mulla lupjamine

Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi reguleeriv võrk
26.
27.
28.

13
14
15
16
17
18

Ehitamine14
mulla lupjamine
Rekonstrueerimine14
mulla lupjamine
Uuendamine14
mulla lupjamine

Veehoidla niisutussüsteemi veehaardeks
29.
30.
31.

19 Ehitamine
20 Rekonstrueerimine
21 Uuendamine

Kuivendus- või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi kooseisus oleva pumpla
seadmete ostmine ja paigaldamine
32.
33.
34.

22 Ehitamine
23 Rekonstrueerimine
24 Uuendamine

Niisutussüsteemi pumpla ja seadmete ostmine ja paigaldamine
35.
36.
37.

25 Ehitamine
26 Rekonstrueerimine
27 Uuendamine

Kuivendussüsteemi kaitsetamm
38.
39.
40.

28 Ehitamine
29 Rekonstrueerimine
30 Uuendamine

Kuivendus- või kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu eesvooluks olev veejuhe ja sellele
kavandatav maaparandusrajatis
41.
42.
43.

31 Ehitamine
32 Rekonstrueerimine
33 Uuendamine

Niisutussüsteemi koosseisu eesvooluks olev veejuhe ja sellele kavandatav maaparandusrajatis
44.
45.
46.

34 Ehitamine
35 Rekonstrueerimine
36 Uuendamine

Keskkonnakaitserajatis
47.
48.
49.

37 Ehitamine
38 Rekonstrueerimine
39 Uuendamine

Kuivendus- või kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu kuuluv teenindav tee ja selle
rajatis
50.
51.
52.

40 Ehitamine
41 Rekonstrueerimine
42 Uuendamine

Niisutussüsteemi koosseisu kuuluv teenindav tee ja selle rajatis
53.
54.

43 Ehitamine
44 Rekonstrueerimine

55.

45 Uuendamine

02 Juurdepääsu tagamine
Juurdepääsutee põllumajandusmaale
56.
57.

01 Ehitamine
02 Rekonstrueerimine

Juurdepääsutee erametsamaale
58.
59.

03 Ehitamine
04 Rekonstrueerimine

Juurdepääsutee põllumajandushoonele
60.
61.

05 Ehitamine
06 Rekonstrueerimine

Juurdepääsutee tuletõrjetiigi veevõtukohale
62.
63.

07 Ehitamine
08 Rekonstrueerimine

03 Metsatulekahju ennetamine
Tuletõrjetiik koos veevõtu- ja loomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga
64.
65.

01 Ehitamine
02 Rekonstrueerimine

Kavandatavate investeeringuobjektidega seotud tegevuste maksumus KOKKU
66. Kavandatavate
investeeringuobjektide
seotud tegevuste maksumus
KOKKU (read 20–65)
66.1 sh kapitalirendi korras
ostetav
66.2 sh investeeringuobjektide
ehitamine ja
rekonstrueerimine kokku
(read 20 ,21, 23, 24, 26, 27,
29, 30, 32, 33, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 44, 45, 47, 48,
50, 51, 53, 54, 56–65)

13. Ettevalmistavad tööd
67.

68.

69.

70.

01 Kavandatava
investeeringuobjektiga
seotud
projekteerimistöö
maksumus
02 Kavandatava
investeeringuobjekti
projekteerimiseks
vajaliku
ehitusgeoloogilise ja geodeetilise töö
maksumus
03 Kavandatava
investeeringuobjekti
projekteerimiseks
vajaliku maaparanduse
uurimistöö maksumus
04 Ehitusprojekti
ekspertiisi tegemise

71.

72.

73.

74.

maksumus
05 Investeeringutoetuse
taotluse ning selles
esitatud andmeid
tõendavate
dokumentide
koostamiseks tellitud
tööde ja teenuste
maksumus
06 Uuendustööde mahtude
kokkuvõte ning selle
koostamiseks tehtud
uuendustööde kava ja
vajalike välitööde
maksumus
Ettevalmistavate
tööde maksumus
kokku ridadelt 67–72 15
Ettevalmistavate
tööde maksumus,
mille kohta taotletakse
toetust ning mis ei
ületa 10% real 66
märgitud
investeeringuobjektide
maksumust ja reale 73
märgitud summat 16

Omanikujärelevalve tegemine
75.

Omanikujärelevalve
tegemise maksumus, mille
kohta taotletakse toetust ning
mis ei ületa 3% real 66.2
märgitud
investeeringuobjektide
ehitamise ja
rekonstrueerimise
maksumust 17

Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus
76.

Investeeringuobjekti
tähistamiseks vajaliku
sümboolika maksumus
KOKKU

Toetatava tegevuse maksumus kokku
77.

78.

Kavandatava tegevuse
maksumus kokku, mille
kohta taotletakse toetust
(ridade 66 ja 74–76 summa)
Toetatava tegevuse
maksumus KOKKU 18

TAOTLEJA KINNITUSED
79.

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

E-osa

80.
81.

82.

83.

84.

ettenähtud tähtaja jooksul ja summas.19
Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja
arvelduskontole.19
Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku
maaparanduse uurimistöö, ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö, ehitusprojekti
ekspertiisi tegemise, mulla lubjatarbe määramiseks analüüsi tegemise ning
maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja selle alusel koostatud lisas 3 märgitud vormi
kohase maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte, toetuse taotluse ja
selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse
(mis ei ületa 10% investeeringuobjekti maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või
arve-saateleht on väljastatud pärast 1. jaanuari 2007. a.19
Kinnitan, et kavandatava põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri tegevuse maksumusse
on arvestatud vaid määruse §-s 5 lubatud kulutused ning et tegevuse maksumus ei sisalda
määruse §-s 6 nimetatud kulusid. 19
Kinnitan, et viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest ei
muuda maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarvet, kui taotlen toetust
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja
uuendamiseks, ning selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarvet, millele
juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks toetust taotlen.19
Kinnitan, et mittetulundusühing või metsaühistu tegutseb toetuse taotlemisel liikmete
kinnituskirjaga antud nõusoleku alusel.19

85.

Kinnitan, et kui lisa 1 punktides 1.1–1.9 või 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjekt asub
mitme omaniku kinnisasjadel, on kinnistu omanik, kelle maal paikneb kavandatav
investeeringuobjekt, andnud kirjaliku nõusoleku tegevuse elluviimiseks.19

86.

Kinnitan, et teen nõuetekohaseid maaparandussüsteemi hooldustöid vähemalt viie aasta
jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, välja arvatud tegevuse
elluviimise aastal. Hooldustööd kohustun tegema jooksva aasta 10. novembriks.19
Kinnitan, et korraldan mullaproovi võtmise ja selle tulemuste kajastamise põlluraamatus
neljandal aastal arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.19
Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni teavitan
PRIA-t käibemaksukohustuslaseks registreerimisest “Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3
või 4 kohaselt.19, 20
Kavandatava investeeringuobjekti kohta ei ole saadud ega taotleta toetust teises
maakonnas.19
Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkujad ning nende osanik, aktsionär või liige
ei oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku.
Mittetulundusühingu liige ei tohi kuuluda hinnapakkuja juhatusse ega nõukokku ega olla
hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige 19
Kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud ettevalmistava töö ja
omanikujärelevalve tegemise kohta, mille kohta taotlen investeeringutoetust, ei ole
saanud ega taotle samal ajal sama investeeringuobjekti kohta toetust arengukava, “Eesti
riikliku arengukava 2004–2006”, perioodi 2007–2013 struktuurivahendite valdkondlike
rakenduskavade, Sihtasutuse Erametsakeskus ega Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute
Keskus vahenditest.19
Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 21
Eesnimi
Perekonnanimi

87.
88.

89.
90.

91.

92.
92.1
92.2
92.3
92.4

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri
investeeringutoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele
nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
Kohustun olema majanduslikult jätkusuutlik ning vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele viie
aasta jooksul PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning
kasutada neid toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja toetuse
väljamaksmisel.

________________________
(allkiri)
________________________
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)

Vastuvõtja allkiri………………………..
1

Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale
sümboli “X”.
2
Reale 1.1.1 märgitakse äriühingu (täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu)
äriregistrisse kantud ärinimi, reale 1.2.1 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja isiku nimi või
real 2.1 märgitud mittetulundusühingu nimi.
3
Reale 1.1.2 märgitakse äriühingu seadusjärgse esindaja andmed. Reale 1.2.3 märgitakse taotleja
esindaja andmed, kui taotlust ei esita real 1.2.1 märgitud isik. Taotluse allkirjastab real 1.1.2 või 2.2
märgitud isik või taotlust esitama volitatud isik või real 1.2.1 või 1.2.3 märgitud isik.
4
Reale 1.1.3, 1.2.2, 1. 2.4 või 2.3 märgitakse ridadel 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3 või 2.2 märgitud isiku
isikukood.
5
Reale 1.1.4 või 2.4 märgitakse real 1.1.1 või 2.1 märgitud taotleja äriregistrikood. Reale 1.2.5
märgitakse äriregistrikood, kui real 1.2.1 märgitud taotleja on kantud äriregistrisse.
6
Reale 1.1.5, 1.2.6 või 2.5 märgitakse real 1.1.1, 1.2.1 või 2.1 märgitud taotleja
käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.
7
Reale 1.1.7 või 1.2.7 märgitakse andmed selle põllumassiivi kohta, kus paikneb lisa 1 punktides 1.1–
1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriv võrk. Kui investeeringuobjektiks on lisa 1 punktides
1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatis, märgitakse selle põllumassiivi andmed, kus paikneb reguleeriv
võrk, mille koosseisu nimetatud hoone või rajatis kuulub. Lisa 1 punktis 2.1 nimetatud
investeeringuobjektina ehitatava või rekonstrueeritava juurdepääsutee korral märkida selle
põllumajandusmaa põllumassiivi andmed, millele juurdepääsuks tee ehitatakse või rekonstrueeritakse.
8
Reale 3 märgitakse selle arvelduskonto number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist
ning millelt tasutakse kavandatava tegevuse eest. Arvelduskonto number peab olema kantud PRIA
kliendiregistri andmebaasi. Juhul kui taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 3.2
arvelduskonto omaniku nimi. Reale 3.3 märgitakse arvelduskonto viitenumber, kui see on olemas.
Read 3.1–3.3 jäetakse täitmata, kui tegevus viiakse ellu kapitalirendi korras.
9
Ridadele 6.1–6.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima piirkonnaga,
kus taotlus esitatakse.
10
Valige üks sobiv vastusevariant ja tehke kasti märge.
11
Märgitakse äriühingu puhul äriregistrile esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
majandusaasta aruandes ja füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult
eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu
deklareerimise vormil E toodud andmed.
12
Veergu E “Abikõlblik käibemaks, EEK” märgitakse kavandatava investeeringuobjekti ja
ettevalmistavate tööde käibemaks, kui taotletakse toetust käibemaksuosa kohta.
13
Veergu F märgitakse veergude D ja E summa.
14
Kavandatud investeeringuobjekti maksumuses ei kajastu mulla lupjamise maksumus.
15
Rea 73 veergu G märgitakse ettevalmistavate tööde kohta taotletava toetuse määr, mis on vähim
investeeringuobjekti kohta taotletava toetuse määr.

16

Kui ettevalmistavate tööde maksumus rea 73 veerus F ületab 10% rea 66 veergu F märgitud
investeeringuobjektide maksumusest (rea 73 veerg F>0,10* rea 66 veerg F), siis rea 74 veergu D
märgitakse abikõlblike ettevalmistavate tööde käibemaksuta maksumus kokku, mis arvutatakse
valemiga: 0,10* rea 66 veerg D. Rea 74 veergu E märgitakse ettevalmistavate tööde abikõlblik
käibemaks, mis arvutatakse valemiga: 0,10* rea 66 veerg E. Rea 74 veergu G märgitakse
ettevalmistavate tööde kohta taotletava toetuse määr, mis on vähim investeeringuobjekti kohta
taotletava toetuse määr.
17
Kui omanikujärelevalve tegemise maksumus ületab 3% rea 66.2 veergu F märgitud
investeeringuobjekti ehitamise ja rekonstrueerimise maksumusest, siis rea 75 veergu D märgitakse
abikõlblik omanikujärelevalve tegemise käibemaksuta maksumus kokku, mis arvutatakse valemiga:
0,03* rea 66.2 veerg D. Rea 75 veergu E märgitakse omanikujärelevalve tegemise abikõlblik
käibemaks, mis arvutatakse valemiga: 0,03* rea 66.2 veerg E. Rea 75 veergu G märgitakse
omanikujärelevalve tegemise kohta taotletava toetuse määr, mis on vähim ehitamise ja
rekonstrueerimise investeeringuobjekti kohta taotletava toetuse määr.
18
Kui rea 77 veergu H märgitud taotletav toetussumma ületab maksimaalse lubatava toetussumma, siis
märgitakse rea 78 veergu H taotletavaks toetussummaks summa, mis vastab määruses sätestatud
määrale ja suurusele.
19
Ridadele märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud.
20
Rea täidab taotleja, kes taotleb toetust tegevuse kohta koos käibemaksuga.
21
Read täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kes ei ole
real 1.1.2, 1.2.1, 1.2.3 või 2.2 märgitud isik.

