
Põllumajandusministri 29. oktoobri 2004. a määruse nr 176
««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide

kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument
aastateks 2004–2006» meetme 3.5 «Külade taastamine

ja arendamine» tingimused»
lisa 3

KÜLADE TAASTAMISE JA ARENDAMISE INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS 1

A osa

1. Ettevõtja

1.1. Taotleja ärinimi2

1.2. Taotleja või tema seadusjärgse esindaja ees- ja

perekonnanimi 3
Eesnimi Perekonnanimi

1.3. Taotleja või tema seadusjärgse esindaja isikukood 4

1.4. Äriregistrikood5
 

1.5. Käibemaksukohustuslaseks6 registreerimise number

2. Mittetulundusühing

2.1. Mittetulundusühingu nimi

2.2. Mittetulundusühingu
registrikood

2.3. Mittetulundusühingu esindaja ees- ja perekonnanimi Eesnimi Perekonnanimi

2.4. Mittetulundusühingu esindaja isikukood

2.5. Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number

3. Arveldusarve number7

3.1. Arveldusarve omaniku nimi7

3.2. Arveldusarve viitenumber7

4. Taotleja püsiv tegevuskoht

5. Töötajate arv taotlemisele eelnenud majandusaasta viimase päeva seisuga8

6. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed

6.1. Maakond

6.2. Vald või linn

6.3. Küla, alev, alevik

6.4. Tänav/maja ja postiindeks

6.5. Telefon, faks, e-post

7. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht9

7.1. Maakond

7.2. Vald või linn

7.3. Küla, alev, alevik

8.1. Kavandatava ehitise puhul planeeritav ehitusloa või kohaliku omavalitsuse
kirjaliku nõusoleku saamise aeg (kuu ja aasta)

8.2. Kavandatava ehitise puhul planeeritav kasutusloa saamise aeg (kuu ja aasta)

9. Projekti nimi
 

Kood Taotletava külade taastamise ja arendamise investeeringuobjekti
nimetus

Investeeringuobjekti
maksumus

(käibemaksuta, EEK)

Käibemaks
(EEK)

Toetuse
summa
(EEK)

                    01 Hooned ja rajatised

10.1. 01 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele
kasutamiseks avatud hoone või hoone osade ehitamine



10.2. 02 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu sellise teistele isikutele
kasutamiseks avatud hoone või hoone osade rekonstrueerimine

10.3. 03 Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks
avatud rajatise rajamine

10.4. 04 Pargi, haljasala, puhkeala või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks
avatud rajatise parendamine

10.5. 05 Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks
avatud vaba aja veetmise rajatise rajamine

10.6. 06 Mängu- või spordiväljaku või muu sellise teistele isikutele kasutamiseks
avatud vaba aja veetmise rajatise parendamine

10.7. 07 Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) rajamine

10.8. 08 Külaplatsi (lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) parendamine

10.9. 09 Matkaraja, terviseraja või õpperaja rajamine

10.10. 10 Matkaraja, terviseraja või õpperaja parendamine

10.11. 11 Paadisilla rajamine

10.12. 12 Paadisilla parendamine

10.13. 13 Ujumiskoha rajamine

10.14. 14 Ujumiskoha parendamine

10.15. 15 Küla tutvustavate püsiviitade või -kaartide ostmine

                    02 Sisustus, muusikariistad, sporditarvikud, rahvariided

10.16. 01 Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu teistele isikutele
kasutamiseks avatud hoone ruumide sisustus

10.17. 02 Muusikariistad

10.18. 03 Sporditarvikud

10.19. 04 Eesti rahvariided

                    03 Avatud infopunktid

10.20. 01 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti hoone ehitamine

10.21. 02 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti hoone
rekonstrueerimine

10.22. 03 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunkti sisustuse ostmine

10.23. 04 Teistele isikutele kasutamiseks avatud infopunktis kasutatavate
infotehnoloogiaseadmete (riist- ja tarkvara) ostmine

11. Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus kokku

11.1. sh kapitalirendiga ostetav

                    12 . Ettevalmistavad tööd

12.1. 01 Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistööde
maksumus

12.2. 02 Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajalike
ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimistööde maksumus

12.3. 03 Investeeringutoetuse vormikohaste avalduse ja arengukava ning neis
esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud tööde
ja teenuste maksumus

12.4. Ettevalmistavate tööde maksumus kokku ridadelt 12.1–12.3

12.5. Ettevalmistavate tööde maksumus, millele taotletakse toetust ning mis ei
ületa 12% real 11 olevat investeeringuobjektide maksumust ja reale 12.4
märgitud summat

Toetatava investeeringu maksumus

13. Toetatava investeeringu maksumus KOKKU
(ridade 11 ja 12.5 summa kokku)

Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse avaldus B osa

14. Kavandatava investeeringu teostamise aeg10 Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) Lõppkuupäev
(xx.yy.zzzz)

15. Kapitalirendile andja11

16. Kinnitan nõusolekut kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja arveldusarvele kandmiseks12



17. Kinnitan, et kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid käesoleva määruse §-s 6
lubatud kulutused.

18. Investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ja projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -
geodeetilise uurimistöö ning toetuse vormikohaste avalduse ja arengukava lühikokkuvõtte ning neis
esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud töö ja teenuse (mis ei ületa 12%
investeeringuobjekti maksumusest) eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud
pärast 1. jaanuarit 2004. a.

19. Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni toetuse viimase osa väljamaksmiseni ei registreeri end

käibemaksukohustuslaseks, kui käibemaksuseaduse § 19 seda ei nõua 13

20. Kavandatavale investeeringule ei ole saadud ja ei taotleta toetust teises maakonnas.

21. Kinnitan, et taotleja ja väljavalitud hinnapakkujad ei oma osalust üksteise ettevõtluses ning nende
osanik või aktsionär ei kuulu üksteise äriühingu juhatusse või nõukokku.

22. Kavandatavale investeeringuobjektile ning sellega seotud ettevalmistavale tööle, millele taotletakse
programmi raames investeeringutoetust, ei ole saadud ega taotleta toetust teistest Riikliku Arengukava
meetmetest ega tagastamatut abi, sh Maaelu Arengukava, PHARE, ISPA, Maailmapanga, EBRD või

riigi ega kohaliku omavalitsuse vahenditest14

23. Kokkuvõte investeeringu eesmärkidest ja tegevustest 15

 

24. Loetelu investeeringuga sisuliselt seonduvatest projektidest16

 

25. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed17

25.1. Eesnimi Perekonnanimi

25.2. Postiaadress

25.3. Telefon, faks, e-post

25.4. Amet

Investeeringuobjekti kirjeldus ja põhjendus C osa

26. Kavandatava investeeringu kirjeldus18

 

27. Objekti hetkeolukord, kui tegemist on rekonstrueerimisega või parendamisega19

 

28. Investeeringuobjekti kasutajad20

 

29. Investeeringuobjekti vajalikkus piirkonnas21

 

30. Investeeringuobjekti majandamine
 

30.1. Investeeringuobjekti edasise kasutamisega seonduvate kulude katmine
 

30.2. Investeeringuobjektiga seotud planeeritavad tulud ja kulud 22

 

Taotluse
esitamise

majandus-aasta

Planeeritav
esimene

majandus-aasta

Planeeritav
teine majandus-

aasta

Planeeritav
kolmas

majandus-aasta

Planeeritav
neljas

majandus-aasta

Planeeritav
viies majandus-

aasta

Tulud kokku

  Kaupade ja teenuste
müük

  Toetused ja
annetused

Kulud kokku

  Majandamiskulud

  Palgakulud

Kavandatava
investeeringuobjekti
kulum

Planeeritav ärikasum
(tulud kokku – kulud
kokku)



31. Lisateave taotleja varasema tegevuse kohta 23

Tegevusvaldkond ja tegevuse kirjeldus

  

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik Riikliku Arengukava külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks
esitatavatele nõuetele. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal olema
majanduslikult jätkusuutlik ja vastama järelepärimistele ning küsitluslehtedele. Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks struktuuritoetuste registrisse ning kasutamiseks
toetuse määramisel ja maksmisel.

_______________________________________

                 (allkiri)

_________________________________________ (taotluse esitamise kuupäev, kuu ja
aasta)

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

Vastuvõtja allkiri ...............................................

1 Külade taastamise ja arendamise investeeringutoetuse avaldus esitatakse kavandatava investeeringuobjekti asukohajärgse piirkonna PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud
ametnikule. Taotlus täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta vastavale reale sümboli «×».
2 Reale 1.1 märgitakse taotleja ärinimi, juhul kui ta on kantud äriregistrisse.
3 Reale 1.2 märgitakse füüsilisest isikust ettevõtja või äriühingu puhul tema seadusjärgse esindaja vastavad andmed. Taotluse allkirjastab real 1.2 märgitud isik või taotlust esitama
volitatud isik.
4 Reale 1.3 märgitakse reale 1.2 märgitud isiku isikukood.
5 Reale 1.4 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja äriregistri kood. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes ei ole kantud äriregistrisse, jääb antud väli täitmata.
6 Reale 1.5 märgitakse real 1.1 märgitud taotleja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number.
7 Reale 3 märgitakse arveldusarve number, millele soovitakse väljamakstava toetusraha kandmist ning millelt tasutakse kavandatava investeeringu eest. Antud arveldusarve
number peab olema kantud PRIA kliendiregistri andmebaasi. Juhul kui taotlejaks on füüsilisest isikust ettevõtja, märgitakse reale 3.1 arveldusarve omaniku nimi. Reale 3.2
märgitakse arveldusarve viitenumber, kui see on omistatud. Read 3, 3.1 ja 3.2 jäetakse täitmata, kui investeering teostatakse kapitalirendiga.
8 Rea 5 täidab taotleja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja
9 Ridadele 7.1–7.3 märgitakse kavandatava investeeringuobjekti asukoht, mis peab ühtima piirkonnaga, kuhu taotlus esitatakse.
10 Reale 14 märgitakse kavandatav projekti alguskuupäev ja projekti lõppkuupäev. Projekti alguskuupäev peab olema hilisem kui 1. jaanuar 2004. a. Projekti lõppkuupäev ei tohi
olla hilisem kui taotlusele järgneva aasta 25. september.
11 Reale 15 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, juhul kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on
mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile andjate ärinimed.
12 Ridadele 16–22 märgib taotleja viimasesse lahtrisse «JAH», kui vastavad nõuded on täidetud.
13 Rea 19 täidab mittetulundusühing, kui ta taotleb toetust projektile koos käibemaksuga.
14 Real 22 kasutatud lühendid: PHARE – Euroopa Liidu PHARE programm; ISPA – Euroopa Liidu vahend ühinemiseelseks struktuuripoliitikaks ja EBRD – Euroopa
Rekonstruktsiooni- ja Arengupank.
15 Reale 23 märgitakse lühidalt projekti eesmärk ja tegevused.
16 Reale 24 märgitakse käesoleva investeeringuga sisuliselt seonduva projekti andmed. Sisuliselt seonduvaks projektiks loetakse projekti, mille teostamine eelnevalt on
hädavajalik käesoleva projekti teostamiseks või mille teostamata jätmine takistab käesoleva projekti tegemist.
17 Read 25.1–25.4 täidetakse juhul, kui taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks kontaktisiku, kelleks ei ole real 1.2 märgitud isik.
18 Kirjeldatakse soetatavaid kaupu või kavandatavaid ehitus-, rekonstrueerimis- või parendustöid.
19 Kirjeldatakse rekonstrueeritava või parendatava investeeringuobjekti seisukorda enne taotluse esitamist.
20 Kirjeldatakse potentsiaalseid investeeringuobjekti kasutajaid ja investeeringuobjekti kasutamisaktiivsust.
21 Põhjendatakse investeeringuobjekti vajalikkust piirkonnale. Antud punkt on seotud küla, alevi või aleviku arengukavaga.
22 Antud punkti täidab taotleja, kes on ettevõtja. Ärikasumi arvutamisel ei ole arvestatud kavandatava investeeringuobjekti põhivara kulumit.
23 Kirjeldatakse taotluse esitamisele eelnenud tegevust.

Palun vastake kõikidele küsimustele. Valige üks sobiv vastusevariant,
märkides kasti rist (×)!

I Horisontaalsed indikaatorid

1. Projekti rakendamise asukoht1

 1. Maal

 2. Linnas



 3. Regionaalselt määratlemata

2. Mõju keskkonnaseisundile2

 1. Suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

 2. Keskkonnasõbralik

 3. Neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti positiivne või keskkonnasõbralik mõju keskkonnaseisundile (vastama ei
pea, kui vastasite «neutraalne»).

...........................................................................................................................................................................

3. Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt3

 1. projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

 2. projekt vähendab soolist ebavõrdsust

 3. projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendage, milles väljendub projekti suunatud või vähendav mõju soolisele ebavõrdusele (vastama ei pea, kui
vastasite « ei mõjuta»).

...........................................................................................................................................................................

4. Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 4

 1. projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

 2. projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

 3. projekt edendab naisettevõtlust

 4. projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist

 5. projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratav

5. Mõju infoühiskonna edendamisele5

 1. infoühiskonda edendava mõjuga

 2. neutraalne

Põhjendage, milles väljendub projekti edendav mõju infoühiskonna edendamisele
(vastama ei pea, kui vastasite «neutraalne »).

...........................................................................................................................................................................

6. Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi) 6

 1. töökohti loov

 2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud,
et projekt on töökohti loov!

7. Loodavate töökohtade arv7

1. Kokku .............

sh ........... naist

    ........... meest

8. Mõju tööhõivele (töökohtade säilitamise läbi) 8

 1. töökohti säilitav

 2. neutraalne

Järgmisele küsimusele vastake vaid juhul, kui eelmise küsimuse korral on märgitud,
et projekt on töökohti säilitav !

9. Säilitavate töökohtade arv9

1. Kokku .............

sh ........... naist

    ........... meest

II Meetmespetsiifilised indikaatorid

2.1. Projektiga hõlmatud külade arv? _______________________________10

1 Projekti rakendamise asukoha määramisel valitakse asukoht, kus projekti soovitakse ellu viia ehk kus hakkab asuma investeeringuobjekt või mis ala ta teenindab. Kui taotletavat
objekti kasutatakse nii linnas kui maal, siis valitakse vastuse variandiks regionaalselt määratlemata.
2



 Projekti mõju keskkonnale sõltub taotletavatest objektidest. Kui taotletakse toetust mitmele objektile, millest üks on suunatud keskkonna parandamisele (nt vee puhastamise
seadmed), aga teise objekti mõju on neutraalne, siis valitakse vastuseks keskkonnasõbralik. Kui taotletakse toetust ühele objektile, mis on otseselt suunatud keskkonna
parandamisele (reovete puhastussüsteemide ehitamine), siis valitakse vastusevariant nr 1. Kui taotletaval objektil pole üldse mõju keskkonnale, siis valitakse vastusevariant nr 3.
3 Eeldatav mõju soolisele võrdõiguslikkusele üldiselt neutraalne. Kui leitakse, et projekt on suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele või vähendab soolist ebavõrdsust, siis
valitakse vastav vastusevariant.
4Eeldatav mõju soolise võrdõiguslikkuse vähendamisele tööhõives raskesti määratav.
5Eeldatav mõju infoühiskonnale on «neutraalne».
6,7Uue töökoha all mõistetakse projekti kaudu loodavaid töölepingu alusel täistööajaga töökohti. Töökohad võivad olla hooajalised, täis- või osalise tööajaga. Töökohad märgitakse
arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks osalise tööajaga (nt poolepäevane), saadakse 0,5 uut töökohta. Kui
töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.
8,9Säilitatud töökohtade hulka ei saa automaatselt lugeda näiteks praegust töötajate arvu, kuid säilitatud töökohtade hulka saab lugeda sellised kohad, mis ilma projektile antava
struktuuritoetuseta kaoksid. Töökohad märgitakse arvestatuna täiskohtadeks. Eraldi märgitakse mehed, naised, kõik töökohad kokku. Kui töökoht on näiteks poolepäevane,
saadakse 0,5 uut töökohta. Kui töökoht on hooajaline, saadakse näiteks kolmekuulise tööperioodi puhul 0,25 töökohta.
10Toetusega hõlmatud külade arv. Näitaja peab ühtima arengukava punktis 6 küsitud ülesloetletud külade arvuga, mida arengukava hõlmab.

Maaelu- ja kalanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Toomas KEVVAI


