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Kinnitan, et taotleja on mahetootjate registris registreeritud tootja.
Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või
juhtorgani liige ei oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu üksteise
(äriühingu) juhatusse või nõukokku.
Kinnitan, et kavandatava loomakasvatusehitise investeeringu maksumusse
on arvestatud vaid määruse §-s 6 lubatud kulutused.
Kinnitan, et kavandatava investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö
ning projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö
maksumus ei ületa 12% toetatava investeeringuobjekti toetuse suurusest ja
selle eest tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud pärast 1.
jaanuari 2007. a.
Kinnitan, et investeering tehakse sõnnikuhoidla või keskkonnakompleksloa
kohustusega käitise vastavusse viimiseks “Veeseaduse” § 26 lõikest 3 ja §
261 lõikest 1 ning “Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse”
§ 39 lõikest 6 tulenevate keskkonnanõuetega 36 kuu jooksul alates päevast,
millal nende nõuete täitmine muutus taotleja jaoks kohustuslikuks.
Kavandatav investeering toob kaasa uue toote valmistamise.
Kavandatav investeering toob kaasa uue tehnoloogia kasutamise.
Investeeringuobjekti osaks on toodangu kvaliteeti määrav tehnoloogiline
seade.
Kinnitan, et kavandatava investeeringuobjekti ning sellega seotud
ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve tegemise kohta, mille kohta
taotletakse investeeringutoetust, ei ole taotleja saanud ega taotle samal ajal
sama investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.
Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest
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Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on
kuulunud tagasimaksmisele, olen tagasimaksmisele kuulunud summa
ettenähtud tähtaja jooksul tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise
ajatamise korral olen tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja jooksul ja
summas.
Kinnitan, et säilitan ja kasutan investeeringuobjekti sihipäraselt vähemalt
viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
Kinnitan, et ridadel 6.1–6.4 märgitud investeeringuobjekt ja selle alune maa
on taotleja omandis või on taotleja kasuks seatud investeeringuobjekti
alusele maale hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest.
Kinnitan, et loomakasvatusehitis, kuhu real 6.5 või 6.6 märgitud
investeeringuobjekt paigaldatakse, on taotleja omandis või on
loomakasvatusehitise alusele maale seatud taotleja kasuks hoonestusõigus
vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest.
Kinnitan, et loomakasvatusehitis, mille juurde kuulub real 6.2 märgitud
juurdepääsutee, on taotleja omandis või on loomakasvatusehitise alusele
maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
Kinnitan, et kavandatav investeering tehakse mahepõllumajandusliku sea,
lamba, linnu, kitse liha- või piimaveise pidamiseks ettenähtud
loomakasvatusehitisse.
Kinnitan, et taotluse esitamise päevast kuni PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmiseni teatan käibemaksukohustuslaseks registreerimisest
“Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3 või 4 alusel.
Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning
kontaktandmed
Eesnimi
Perekonnanimi
Postiaadress
Telefon, faks, e-post
Amet
Nõusolek kanda toetusraha ühiselt taotleja arvelduskontole
Kinnitan, et olen nõus toetusraha kandmisega lahtris 33.2 toodud
EI
JAH
ühiselt taotleja arvelduskontole
Ühiselt taotleja ärinimi
Ühiselt taotleja arvelduskonto number
Selle taotleja andmed, kes taotleb investeeringuobjekti kohta toetust teiste taotlejatega
ühiselt
Ühiselt taotleja ärinimi
Eesnimi
Perekonnanimi
Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
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Äriregistri kood või isikukood
Ühiselt taotleja ärinimi
Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

34.6
34.7
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Äriregistri kood või isikukood
Ühiselt taotleja ärinimi
Ühiselt taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

34.9

Äriregistri kood või isikukood

Eesnimi

Perekonnanimi

Eesnimi

Perekonnanimi

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik loomakasvatusehitise investeeringutoetuse taotluse kohta
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
vastama toetuse seire ja hindamisega seotud järelepärimistele ning küsitluslehtedele. Annan nõusoleku
kanda minu isikuandmed põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning kasutada neid taotluse
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja toetuse väljamaksmisel.

(allkiri)
(taotluse esitamise kuupäev, kuu ja aasta)
(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi)

Taotluse vastuvõtja allkiri………………………..

