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MIKROPÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE ARENDAMISE 
INVESTEERINGUTOETUSE AVALDUS   

Põllumajandusministri 8. septembri 2010. a määruse nr 89 
“Mikropõllumajandusettevõtte arendamise 
investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord” lisa 2 

ÜLDANDMED                                                                                                                                                  A-osa 
1. Taotleja 

1.1. Taotleja ärinimi  

1.2. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja ees- ja perekonnanimi  

  

1.3. Taotleja või tema seadusjärgse 
esindaja isikukood  

           

1.4. Äriregistri kood            

1.5. Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number  

           

2. Taotlus, mille alusel taotlevad 
toetust kaks või enam taotlejat 
ühiselt 

    JAH             EI           

3. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed 

3.1. Telefon, faks, e-post  
4. Kavandatava investeeringuobjekti asukoht  

4.1. Maakond  
4.2. Linn/vald  
4.3. Küla/alev/alevik  
4.4. Selle kinnistu katastrinumber, millel 

kavandatav investeeringuobjekt asub 
 

4.5. Kavandatav investeeringuobjekt asub 
NATURA 2000 alal     JAH            EI        

4.6. Kavandatav investeeringuobjekt asub 
LFA alal     JAH            EI        

4.7. Taotlen toetust noorele ettevõtjale 
ettenähtud kõrgema toetusmäära 
alusel 

    JAH            EI        

5. Taotleja tootmistüüp  
Tootmistüüp Taime-

kasvatus 
Aiandus Sega-

tootmine 
Püsi-
kultuuride 
kasvata-
mine 

Piima-
tootmine 

Looma-
kasvatus 
(v.a piima-
tootmine) 

Sea- ja linnu-
kasvatus 

5.1. Tava-
tootmine 

   
    



 

 
 

5.2. Mahe-
tootmine 

       

5.2.1. Mahetootjaks registreerimise aeg ja number  
5.3. Kavandatav investeering tehakse 
mahepõllumajanduslikku tootmisse     JAH            EI        



 

TOETATAVAD TEGEVUSED                                                                                                                        B-osa 
  
6. Kavandatavad investeeringuobjektid, mille kohta taotletakse toetust 

 Toetatavad tegevused Investeeringuobjekti täpne 
nimetus 

Investeeringuobjekti 
maksumus eurodes 

Käibemaks Taotletava 
toetuse 

määr (%) 

Taotletava 
toetuse suurus 

investee-
ringuobjekti 

kohta 
A B C D E F G 

6.1. Hoone või rajatise ehitamine           

6.2. Hoone või rajatise 
rekonstrueerimine 

          

6.3. Looma pidamiseks puuri 
ostmine ja paigaldamine 

          

6.4. Reoveepuhastussüsteemi ja 
sinna juurde kuuluva seadme 
ostmine ja paigaldamine ning 
ehitamine 

          

6.5. Reoveepuhastussüsteemi ja 
sinna juurde kuuluva seadme 
rekonstrueerimine 

          

6.6. Põllumajanduslikule 
tootmishoonele juurdepääsuks 
eratee ehitamine  

          

                                                 
 
 
 



6.7. Põllumajanduslikule 
tootmishoonele juurdepääsuks 
eratee rekonstrueerimine 

          

6.8. Veevarustus- ja kanalisatsiooni-
süsteemi ja sinna juurde kuuluva 
seadme ehitamine 

          

6.9. Veevarustus- ja kanalisatsiooni-
süsteemi ja sinna juurde kuuluva 
seadme rekonstrueerimine 

          

6.10. Veevarustus- ja kanalisatsiooni-
süsteemi ja sinna juurde kuuluva 
seadme ostmine ja paigaldamine  

          

6.11. Veevarustus- ja kanalisatsiooni-
võrguga liitumine 

          

6.12. Elektrisüsteemi ehitamine            
6.13. Elektrisüsteemi 

rekonstrueerimine 
          

6.14. Elektrisüsteemi juurde kuuluva 
seadme ostmine ja paigaldamine  

          

6.15. Elektrivõrguga liitumine           
6.16. Masina või seadme ostmine ja 

paigaldamine 
          

6.16.1 Masina või seadme ostmine ja 
paigaldamine, v.a traktori 
ostmine 

          

6.16.2 Traktori ostmine           
6.17. Viljapuu, marjapõõsa või muu 

marjakultuuri sertifitseeritud või 
kontrollitud istiku ostmine  

          



6.18. Istandiku piirdeaia või 
konstruktsiooni ostmine või 
paigaldamine 

          

6.19. Mesilastaru ja 
mesindusinventari ostmine ja 
paigaldamine 

          

6.20. Seenekasvatusseadme nagu 
substraadisegisti, autoklaav, 
kliimaseade ja auruboiler, 
küttseade ja -süsteem, 
valgustusseade, kompostisegisti 
ning pastöriseerimiskamber 
ostmine ja paigaldamine 

          

6.21. Kavandatavate investeeringuobjektide maksumus KOKKU 
(ridade 6.1–6.20 summa) 

       

6.22.      sh kapitalirendi korras ostetav         

 KAVANDATAVA INVESTEERINGUOBJEKTIGA kaasnevad muud a bikõlblikud kulud  

A B C D E F 

  Toetatavad tegevused Tegevuse 
käibemaksuta 

maksumus 

Käibemaks Taotletava 
toetuse 
määr (%) 

Taotletava 
toetuse 
suurus 

7.  Ettevalmistav töö 
7.1. Kavandatava investeeringuobjektiga seotud projekteerimistöö  

maksumus 
        

7.2. Kavandatava investeeringuobjekti projekteerimiseks vajaliku 
ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö  maksumus 

        

7.3. Ettevalmistava töö abikõlblik maksumus ridadelt 7.1 ja 
7.2 KOKKU 

        

8. Investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus 



8.1. Sümboolika abikõlblik maksumus kokku         

9. Investeeringu osana omanikujärelevalve tegemine 
9.1. Omanikujärelevalve tegemise maksumus kokku         

10. Toetuse abil kavandatavate tegevuste abikõlblik maksumus KOKKU 
10.1. TOETATAVA TEGEVUSE või investeeringuobjekti 

maksumus ja toetuse maksumus (ridade 6.21., 7.3, 8.1 ja 
9.1) MAKSUMUS KOKKU 

        

10.2. TOETATAVA TEGEVUSE ABIKÕLBLIK MAKSUMUS 
KOKKU 

        

11. 

KOKKU TAOTLEN 
TOETUST SUMMAS: 

  EUR 

 
 



 
KAVANDATAVA INVESTEERINGU TEGEMISE AEG, KAPITALIREN T JA MÜÜGITULU                C-osa               

12. 

Kavandatava investeeringu tegemise aeg 
Alguskuupäev 

 
           (               ) 

Lõppkuupäev 

 
           (               ) 

13. Kapitalirendile andja  
14. Eelmise majandusaasta müügitulu koos muude ärituludega, sh  eurot 
14.1.     muud äritulud, sh toetused  eurot 
14.2.     müügitulu, sh   eurot 
14.2.1.          omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisel 

saadud põllumajandustoodete müügitulu kokku  
 eurot 

14.2.2.          omatoodetud põllumajandussaaduste või nende töötlemisel 
saadud põllumajandustoodete müügitulu osatähtsus taotleja 
müügitulus kokku 

 % 

14.2.3.           omatoodetud mahepõllumajandussaaduste või nende 
töötlemisel saadud mahepõllumajandustoodete müügitulu kokku   eurot 

14.2.4.            sh omatoodetud mahepõllumajandussaaduste või nende 
töötlemisel saadud mahepõllumajandustoodete müügitulu 
osatähtsus taotleja müügitulus kokku 

 % 

15. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha 
kapitalirendile andja arvelduskontole  

 
TAOTLEJA KINNITUSED                                                                                                                                    D-osa 

16. Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär 
või juhtorgani liige ei oma osalust üksteise äriühingus ega kuulu 
üksteise (äriühingu) juhatusse või nõukokku. 

 

17. Kinnitan, et:   
17.1. kavandatava investeeringu maksumusse on arvestatud vaid 

määruse §-s 6 lubatud kulutused;  
 

17.2. investeeringuobjektiga kaasneva projekteerimistöö ning 
projekteerimiseks vajaliku ehitusgeoloogilise ja -geodeetilise töö 
(mis ei ületa 12% investeeringuobjekti maksumusest) eest 
tasumiseks esitatud arve või arve-saateleht on väljastatud pärast 1. 
jaanuari 2007. a; 

 

17.3. 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;  

 

17.4.1. ei ole saanud toetust, mis on tulnud tagasi maksta;   



17.4.2. kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut 
riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, olen 
tagasimaksmisele kuulunud summa tähtaja jooksul tagasi 
maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral olen 
tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtaja jooksul ja summas;  

 

17.5. minu majandustegevus oli taotluse esitamise aastale eelnenud 
majandusaastal kasumis ja ma ei ole saanud taotluse esitamise 
aastale eelnenud kahel järjestikusel majandusaastal kummalgi üle 
63 912 euro puhaskasumit;  

 

17.6. kasutan toetuse abil soetatud investeeringuobjekti sihipäraselt viie 
aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest;   

 

17.7. ridadel 6.1, 6.2, 6.4–6.9, 6.12, 6.13, 6.17 ja 6.18 nimetatud 
investeeringuobjekt ja selle alune maa on taotleja omandis või 
investeeringuobjekti alusele maale on taotleja kasuks seatud 
hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest; 

 

17.8. kui ridadel 6.1, 6.2, 6.4–6.9, 6.12, 6.13, 6.17 ja 6.18 nimetatud 
investeeringuobjekt ja selle alune maa asuvad kaasomandis oleval 
maal või maal, millele on seatud hoonestusõigus mitme isiku 
kasuks, ning investeeringuobjekti kohta ei taotleta toetust ühiselt, 
siis kaasomanik või teine hoonestaja on andnud investeeringu 
tegemiseks kirjaliku nõusoleku;  

 

17.9. põllumajanduslik tootmishoone, mille juurde kuulub real 6.6 või 
6.7 nimetatud juurdepääsutee, on taotleja omandis või on 
põllumajandusliku tootmishoone alusele maale taotleja kasuks 
seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest;  

 

17.10. taotluse esitamise päevast kuni PRIA poolt toetuse viimase osa 
väljamaksmiseni teatan käibemaksukohustuslaseks 
registreerimisest “Käibemaksuseaduse” § 20 lõike 3 või 4 alusel. 

 

18. Selle taotleja andmed, kes taotleb investeeringuobjekti kohta toetust taotlejatega ühiselt 
18.1.1. Ühiselt taotleja ärinimi  
18.1.2. Ühiselt taotleja või tema esindaja 

ees- ja perekonnanimi 

Eesnimi                           Perekonnanimi                        

18.1.3. Äriregistri kood või 
isikukood  

           

18.1.4. Kavandatava investeeringuobjekti 
nimetus ja investeeringuobjekti 
kasutamise protsent 

Investeeringuobjekti  nimetus                            Investeeringuobjekti  kasutamise %                           

18.2.1. Ühiselt taotleja ärinimi  
18.2.2. Ühiselt taotleja või tema esindaja 

ees- ja perekonnanimi 

Eesnimi                           Perekonnanimi                        

18.2.3. Äriregistrikood või 
isikukood  

           

18.2.4. Kavandatava investeeringuobjekti 
nimetus ja investeeringuobjekti 
kasutamise protsent 

Investeeringuobjekti  nimetus                            Investeeringuobjekti  kasutamise %                           

18.3.1. Ühiselt taotleja ärinimi  



18.3.2. Ühiselt taotleja või tema esindaja 
ees- ja perekonnanimi 

Eesnimi                           Perekonnanimi                        

18.3.3. Äriregistri kood või 
isikukood  

           

18.3.4. Kavandatava investeeringuobjekti 
nimetus ja investeeringuobjekti 
kasutamise protsent 

Investeeringuobjekti  nimetus                            Investeeringuobjekti  kasutamise %                           

 
 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik mikropõllumajandusettevõtte arendamise 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 olema majanduslikult jätkusuutlik ning vastama järelepärimistele ja küsitluslehtedele.  
Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide 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 

 

 
 
 
 
 
 


