
Lisa 1 

Lepingu nr 10 juurde 

Seire- ja aruandlusvormid 

 

Tabel 1. MAK 2014-2020 rahastamisvahendi üldandmed 

Nr Kood
17 

Aruandeperiood …… - ….. 

1 11 Rahastamisvahendit rakendav asutus Maaelu Edendamise Sihtasutus 

Oru 21, 71003 Viljandi  

Telefon: +372 648 4064  

Faks: +372 648 4065  

E-post: mes@mes.ee 

2 14 Rahastamislepingus sätestatud programmi 

maksete kogusumma (eurodes) 

 

3 14.1 … millest ESI fondide maksed (eurodes)  

4  Rahastamisvahendisse tehtud maksete arv  

5 15 Rahastamisvahendisse tehtud programmi 

maksete kogusumma (eurodes) 

 

6 15.1.4 …… millest EAFRD maksed (eurodes)  

7 15.2 … millest riikliku kaasfinantseerimise 

kogusumma (eurodes) 

 

8 15.2.1 …… millest riigi avaliku sektori 

finantseeringu kogusumma (eurodes) 

 

9 17 Programmi maksetest halduskuludeks või 

haldustasudeks välja makstud summa 

(eurodes) 

 

10 17.1 … millest baastasu (eurodes)  

11 17.2 … millest tulemustasu (eurodes)  

12 24 Programmi maksete kogusumma, mis on 

lõppsaajale antud laenudeks või garantiideks 

laenu- või garantiisaajaga sõlmitud 

lepingutega (eurodes) 

 

13 24.1 …… millest EAFRD maksed (eurodes)  

14  Sihtfondi puhasväärtus  
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Tabel 2. Finantstoote ……………………… üldandmed 

Nr Kood  Aruandeperiood …… - ….. 

1 25 Programmi maksete kogusumma, mis on 

lõppsaajale antud laenudeks või garantiideks 

laenu- või garantiisaajaga sõlmitud 

lepingutega (eurodes) 

 

2 25.1.4 …… millest EAFRD maksed (eurodes)  

3 25.2 … millest riigi avaliku sektori 

kaasrahastamise kogusumma (eurodes) 

 

4  Erasektorist kooslaenamisel kaasatud 

summa (eurodes) 

 

5 26 Lõppsaajale tegelikult makstud laenude 

koguväärtus seoses allkirjastatud 

garantiilepingutega (eurodes) 

 

6 27 Lõppsaajaga sõlmitud laenu- või 

garantiilepingute arv 

 

7 28 Lõppsaajatesse tehtud laenu või garantii 

investeeringute arv 

 

8 29 Laenu või garantii lõppsaajate arv  

9 29.2.1 … millest mikroettevõtjad  

10 33 Välja makstud, kuid tagasi laekumata 

jäävate laenude või maha kantud garantiide 

koguarv 

 

11 34 Välja makstud, kuid tagasi laekumata 

jäävate laenude kogusumma või garantiina 

võetud, kuid tagasi laekumata jäävate 

laenude tõttu maha kantud kohustuste 

kogusumma (eurodes) 

 

12 35 Intressid, mis on ESI fondide toetusega 

rahastamisvahendisse kogunenud (eurodes) 

 

13 35 Muud tulud, mis ESI fondide toetusega 

rahastamisvahendisse kogunenud (eurodes) 

 

14 36 Aruandeaasta lõpuks rahastamisvahendisse 

tagasimakstud summad, mis on seotud ESI 

fondidest antud toetusega (eurodes) 

 

15 36.1 … millest kapitali tagasimaksed (eurodes)  

16 36.2 … millest kasum, muud sissetulekud ja 

intressitulu (eurodes) 

 



17 37 Uuesti kasutatud vahendite summa, mis 

maksti tagasi rahastamisvahendisse ja on 

seotud ESI fondidega (eurodes) 

 

18 37.2 … millest summad, mis on makstud 

tekkinud halduskulude hüvitamiseks ja 

rahastamisvahendi haldustasudeks (eurodes) 

 

19 38 Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI 

fonde kogutud muude maksete kogusumma 

(eurodes) 

 

20 38.2 Rahastamisvahendisse väljastpoolt ESI 

fonde tehtud maksete kogusumma (eurodes) 

 

21 38.2.1 … millest avaliku sektori maksed (eurodes)  

22 38.2.2 … millest erasektori maksed (eurodes)  

23 38.3 Täiendavate maksete kogusumma 

(väljaspool ESI fonde) laenusaaja tasandil 

(eurodes) 

 

24 38.3.1 … millest avaliku sektori maksed (eurodes)  

25 38.3.2 … millest erasektori maksed (eurodes)  

 



Tabel 3. Finantstootest „………………………..“ antud laenud/tagatised meetmete, sihtvaldkondade, sihtrühmade ja tegevuste kaupa 

  Antud laenud/tagatised 

Summa, eurot Arv, tk 

Kokku EAFRD 

osa 

Laenu/tagatis

e brutotoetus-

ekvivalent 

Lepingud Laenu/tagati

se saanud 

ettevõtjad 

1 1. M04.1 Investeeringud materiaalsesse varasse: investeeringud 

põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (sihtvaldkond 

2A)  

     

2 Sihtrühmad X X X X X 

3    mikroettevõtjad      

4    väikeettevõtjad      

5    noortalunikud      

6    tootjarühmad      

7    alustavad ettevõtjad      

8    puudega ettevõtjad      

9    naisettevõtjad      

10 Investeeringu liigid ja valdkonnad X X X X X 

11 1) põllumajandusliku tootmishoone või rajatise ehitamine ehitusseaduses 

sätestatud tingimustel ja korras 

     

12    lüpsikarjalaudad      

13    noorkarjalaudad      



14    sigalad      

15    lamba- ja kitselaudad      

16    sõnnikuhoidlad      

17    kuivatid ja elevaatorid      

18 2) põllumajanduslikku tootmishoonesse või rajatisse paigaldatava või sinna 

juurde kuuluva statsionaarse seadme, loomade pidamiseks mõeldud 

paigaldise või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine 

     

19    lüpsikarjalautadele      

20    noorkarjalautadele      

21    sigalatele      

22    lamba- ja kitselautadele      

23    sõnnikuhoidlatele      

24    kuivatitele ja elevaatoritele      

25 3) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tootest omatarbeks 

elektri, soojuse, vedelkütuse või gaasi (edaspidi koos bioenergia) tootmiseks 

vajaliku hoone või rajatise ehitamine ehitusseaduses sätestatud tingimustel ja 

korras 

     

26 4) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tootest omatarbeks 

bioenergia tootmiseks kasutatavasse hoonesse või rajatisse statsionaarse 

seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine või paigaldamine 

     

27 5) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisa 8. rühmas nimetatud söödavaid 

vilju kandvate viljapuuaedade ja marjaistandike (edaspidi koos istandikud) 

rajamiseks ning laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine või 

istutamine 

     



28 6) istandike ja puukoolide piirdeaedade ning konstruktsioonide ostmine või 

paigaldamine 

     

29 7) mesindus- või seenekasvatusinventari ning -seadmete ostmine või 

paigaldamine 

     

30 8) põllumajandustoodete tootmiseks, säilitamiseks või toodangu esmamüügi 

eelseks ettevalmistuseks vajalike mobiilsete masinate või seadmete ostmine 

     

31 9) põllumajandusmasina ümberehitamine biogaasi või biokütuse tarbimiseks      

32 2. M04.2 Investeeringud materiaalsesse varasse: investeeringud 

põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (kokku) 

     

33    sh sihtvaldkond 3A      

34    sh sihtvaldkond 6A      

35 Sihtrühmad X X X X X 

36    sh mikroettevõtjad      

37    sh väikeettevõtjad      

38    sh noortalunikud      

39    sh tootjarühmad      

40    sh alustavad ettevõtjad      

41    sh puudega ettevõtjad      

42    sh naisettevõtjad      

43 Investeeringu liigid  X X X X X 

44    sh investeeringu liigid kõigi sihtrühmade v.a tootjarühmade puhul X X X X X 



45 1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud 

põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks 

või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine 

     

46 2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud 

põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks 

või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras 

     

47    sh investeeringu liigid tootjarühmade puhul X X X X X 

48 1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud 

põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, 

turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine 

     

49 2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud 

põllumajandustoodetest I lisa või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks, 

turustamiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine 

ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras 

     

50 3. M06.4 Põllumajandusettevõtete ja äritegevuse arendamine: 

investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas 

mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (kokku) 

     

51    sh sihtvaldkond 6A      

52    sh sihtvaldkond 5C      

53 Sihtrühmad X X X X X 

54    sh mikroettevõtjad      

55    sh väikeettevõtjad      

56    sh noortalunikud      



57    sh tootjarühmad      

58    sh alustavad ettevõtjad      

59    sh puudega ettevõtjad      

60    sh naisettevõtjad      

61 Investeeringu liigid ja valdkonnad X X X X X 

62 1) ehitise ehitamine, välja arvatud lammutamine, ehitusseaduses sätestatud 

tingimustel ja korras ning hoone parendamine 

     

63 2) statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine      

64 3) rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine      

 

 

Tabel 4. Finantstootest „…………………………..“ laenu/tagatise saajad 

Laenu/ 

tagatise 

saaja 

Laenu/ 

tagatise 

eesmärk 

MAK-

i 

meede 

Laenu/ 

tagatise 

summa 

Laenu 

intress/ 

tagatis-

tasu 

Panga 

kaas-

laenu 

summa 

Panga 

kaas-

laenu 

intress 

Laenu/ 

tagatise 

bruto-

toetus-

ekvi-

valent 

Abi 

liik 

Lepingu 

sõlmi-

mise 

kuupäev 

Laenu/ 

tagatise 

perioodi 

pikkus 

Ettevõtja 

suurus 

(VKE) 

Ette-

võtja 

kate-

gooria 

Looda-

vate töö-

kohtade 

arv 

Mõju 

kesk-

konnale 

1.                

 

 

 

 



Tabel 5. Finantstoote  „……………………………….“ võimendav mõju 

Nr Kood18  Kavandatud Saavutatud 

1 39 Kavandatud ja saavutatud võimendav mõju, viitega rahastamislepingule   

2 39.1 Kavandatud ja saavutatud võimendav mõju valdkondade kaupa, viitega rahastamislepingule X X 

3  1. M04.1 Investeeringud materiaalsesse varasse: investeeringud põllumajandusettevõtte 

tulemuslikkuse parandamiseks 

  

4  2. M04.2 Investeeringud materiaalsesse varasse: investeeringud põllumajandustoodete 

töötlemiseks ja turustamiseks 

  

5  3. M06.4 Põllumajandusettevõtete ja äritegevuse arendamine: investeeringud majandustegevuse 

mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

  

6 40 Investeeringute ja osaluste väärtus võrreldes eelnevate aastatega (eurodes)  

 

Poolte allkirjad: 

 

 

_____________________ _____________________  

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

Urmas Kruuse Raul Rosenberg 

Maaeluminister Juhatuse liige 
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