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Mittetulundusühingu ja metsaühistu liikmete 
KINNITUSKIRI  

 toetuse taotlemiseks nõusoleku andmise ja toetuse taotlemisega kaasnevate 
kohustuste võtmise kohta 

 
A-OSA  
TÄIDAVAD KÕIK LIIKMED, KELLE OMANDIS OLEVA MAA KOHT A 
TOETUST TAOTLETAKSE 
 
Käesolevaga …………………………………………………………………… liikmena 

(mittetulundusühingu või metsaühistu nimi, registrikood) 
Kinnitan:  
1) oma nõusolekut mittetulundusühingul või metsaühistul taotleda põllu- ja 
metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetust ja viia ellu 
kavandatav tegevus minu kinnisasjal asuva või minu kinnisasjale ehitatava 
investeeringuobjekti kohta;  
2) et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või 
muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut abi; 
3) et olen varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest 
saadud toetuse, mis on kuulunud tagasimaksmisele, tähtajal tagasi maksnud või toetuse 
tagasimaksmise ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud summas. 
 
Kohustun: 
1) toetuse abil ehitatud, rekonstrueeritud või uuendatud investeeringuobjekti säilitama ja 
sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest; 
2) säilitama viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 
mulle kuuluva selle maa sihtotstarvet, millel paikneva kuivendussüsteemi reguleeriva 
võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks toetust taotletakse; 
3) säilitama viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 
mulle kuuluva selle põllumajandusmaa või metsamaa sihtotstarvet, millele 
juurdepääsutee ehitamiseks või rekonstrueerimiseks toetust taotletakse; 
4) maaparandusühistule või metsaühistule toetusraha tagasi maksma võrdeliselt oma 
osalusega toetatava tegevuse maksumusest, kui ma ei ole täitnud punktis 2 nimetatud 
kohustust;  
5) võimaldama teostada investeeringuobjekti sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle 
järelevalvet; 
6) täitma komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 
352, 24.12.2013, lk 1–8), sätestatuid nõudeid, kui olen ettevõtjast liige ja investeering 
tehakse metsakuivenduse või selle toimimiseks vajalike muude rajatiste (eesvool, 
keskkonnakaitserajatis, teenindav, juurdepääsu tee) kohta. 
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