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INVESTEERINGUTOETUSE SEIREARUANNE  
 
 

1. ÜLDANDMED 
 
Palun täitke vastavalt oma ettevõtlusvormile üks alljärgnevatest tabelitest 
 
FÜÜSILISEST ISIKUST ETTEVÕTJA 

Eesnimi:      ____________________________________ 

Perekonnanimi:     ____________________________________ 

Isikukood:     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Ärinimi:      ____________________________________ 

Äriregistri kood:       ____________________________________ 

Taotluse viitenumberi:             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
MUU ETTEVÕTJA 

Ärinimi:     ____________________________________ 

Äriregistri kood:     ____________________________________ 

Esindaja eesnimi:                    ____________________________________ 

Esindaja perekonnanimi:       ____________________________________ 

Taotluse viitenumber1:           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

2. TÖÖKOHTADE LOOMINE 

2.1 Märkige tabelisse toetuse abil loodud töökohtade arv vanuse ja soolise jaotuse alusel 
 



Vanus aastates < 25 >=25 

Sugu Naine Mees Naine Mees 

Loodud 

töökohtade arv 

    

 

2.2 Valige sobiv vastusevariant 

 Toetuse abil loodi uus ja parem töökoht, millele värvati uus töötaja väljastpoolt ettevõtet. 

 Toetuse abil loodi uus ja parem töökoht, millele värvati töötaja ettevõtte töötajate seast. 

 Toetuse abil loodi uus ja parem töökoht, mis on hetkel täitmata. 

 

 
3. TURISTIDE/KÜLASTAJATE ARVU SUURENEMINE 

Täitke tabel ja märkige õigesse kohta turistide arv alloleva jaotuse alusel 
 

 Pärast investeeringu tegemistii 

Ööbimisega külastused  

Päevakülastused  

 

4. INVESTEERINGU SEIREKÜSIMUSED 

4.1 Hinnang investeeringu tulemuslikkusele ja elluviimisele  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.2 Kuidas ja mil määral on investeeringutoetus edendanud põllumajandustegevust 

mittepõllumajandusliku tegevuse suunas?iii  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.3 Kuidas ja mil määral on investeeringutoetus aidanud kaasa tegevuse mitmekesistamise ja 

ettevõtluse edendamisele?iv 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

4.4 Kuidas ja mil määral on investeeringutoetus aidanud kaasa turismi kasvule?v 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.5 Mis olid Teie arvates suurimad probleemid toetuse taotlemisel? 

 Taotlusvormi täitmine on keeruline 

 Äriprojekti koostamine on keeruline 

 Nõutavate dokumentide saamine on keeruline 

 Teabe vähesus meetmete kohta 

 Muu: ____________________________ 
 (palun täpsustage) 

 

4.6 Kust saite teavet investeeringutoetuse kohta? 

 Investeeringutoetuse teabeürituselt  

 Ajakirjandusest 

 Internetist 

 Konsulendilt 

 Investeeringutoetuse infomaterjalist („Abiks taotlejale“) 

 Erialaliidult või -ühingult 

 Muu: ____________________________ 
    (palun täpsustage) 

                                                 
i Taotluse viitenumbri leiate PRIA piirkondliku büroo taotluste vastuvõtja kirjast, mille saite taotluse esitamisel. 
ii Turistide arv pärast investeeringu tegemist ei tohi sisaldada turistide arvu enne investeeringu tegemist. Peab 
olema uute lisandunud turistide arv. 
iii  Küsimusele 4.2 vastab ainult põllumajandustootja, kes alustas mittepõllumajandusliku ettevõtlusega. 
iv Küsimusele 4.3 vastab ainult mikroettevõtja, kes mitmekesistas või laiendas oma tegevust, sh turismi 
tegevusvaldkonnas.  
v Küsimusele 4.4 vastab ainult mikroettevõtja, kes mitmekesistas või laiendas oma tegevust turismi 
tegevusvaldkonnas. 


