
  

Põllumajandusministri 16. märtsi 2010. a määruse nr 29 
“Põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute 
toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamise alase 
koostöö tegemise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise 
ja taotluse menetlemise täpsem kord” lisa 4 
 
(põllumajandusministri 31. jaanuari 2011. a määruse nr 8 
sõnastuses) 

 
ÜHISTURUGA KOKKUSOBIVA PIIRATUD SUMMAS ANTAVA RIIGI ABI JA 

2008. AASTAL SAADUD VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI TEATISE V ORM 1 
 
 

1 Taotleja ärinimi 2  

2 Taotleja äriregistrikood         

Taotlejale alates 13.07.2009 määratud ühisturuga kokkusobiv piiratud summas antav 
riigiabi 
Abi andja Abi andmise 

otsuse 
kuupäev 

Selle 
programmi 
nimi, mille 
raames abi 
anti 

Abi eesmärk 
(nt 
regionaalabi, 
vms) 

Abi vorm (nt 
toetus, 
sooduslaen) 

Abi summa 

      

3 

      

Taotlejale 2008. aastal määratud vähese tähtsusega abi3 
Abi andja Abi andmise 

otsuse 
kuupäev 

Selle 
programmi 
nimi, mille 
raames abi 
anti 

Abi eesmärk 
(nt 
regionaalabi, 
vms) 

Abi vorm (nt 
toetus, 
sooduslaen) 

Abi summa 

      

4 

      

5  
 

 ____________________________ 
(taotleja või tema esindaja allkiri) 

 
 
 ___________________________________ 
(taotleja või tema esindaja ees- ja 
perekonnanimi) 

 
                                                 
1 Vorm täidetakse Euroopa Komisjoni teatise “Ajutine ühenduse riigiabi meetmete raamistik praeguses 
finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 16, 22.01.2009, lk 1–9) punkti 
4.2.2 alapunkti g ja Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa Liidu riigiabi meetmete ajutine raamistik praeguses 
finants- ja majanduskriisis rahastamisele juurdepääsu toetamiseks” (ELT C 6, 11.01.2011, lk 5–15) punkti 
2.2 alapunkti h alusel. 
2  Reale 1 märgitakse äriregistrisse kantud taotleja ärinimi. 
3 Juhul kui taotleja on saanud piiratud summas riigiabi, esitab ta andmed ka komisjoni määruse (EÜ) nr 
1998/2006, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes 
(ELT L 379, 28.12.2006, lk 5–10), kohaselt 2008. aastal saadud vähese tähtsusega abi kohta. 
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