
 

LEADER-MEETME RAAMES ANTAVA 

PROJEKTITOETUSE AVALDUS 
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A-osa 
1. Ettevõtja 

1.1. Taotleja ärinimi 
2
  

1.2. Äriregistrikood 
3         

 

2. Mittetulundusühing (MTÜ) / sihtasutus (SA) 

2.1. MTÜ/SA nimi  

2.2. Mittetulundusühingute ja sihtasutuste 

registri kood 
        

 

3. Kohaliku omavalitsuse üksus (KOV) 

3.1. KOVi nimi  

3.2. KOVi registrikood         
 

4. Seltsing 

4.1. Seltsingu nimi  

4.2. Seltsinglaste esindaja ees- ja 

perekonnanimi 

Eesnimi    Perekonnanimi    
                       

4.3. Seltsinglaste esindaja isikukood            
 

5. Kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht 
4 

5.1. Kohalik tegevusgrupp  

5.2. Maakond  

5.3. Vald   

5.4. Küla, alev, alevik, linn  

5.5. Ehitise puhul kavandatav 

kasutusloa saamise aeg (kuu 

ja aasta) 

 

5.6 Hoone või maa-alaga seotud 

investeeringu puhul selle 

maatüki katastritunnus 

 

6. Kavandatav tegevus või investeeringuobjekt  

6.1.   Projekti nimi  

Põllumajandusministri 21.09.2012 määrus nr 75 
„Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja 
taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta 

ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse 
ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 

taotluse menetlemise täpsem kord” 
Lisa 6 



6.2. Kohalikule tegevusgrupile 

projektitaotluse esitamise aeg 
5
 

 

6.3. Strateegia meetme nimetus ja 

selle meetme number, mille 

raames projektitoetust 

taotletakse 

 

6.4. Strateegia meetmele vastav 

komisjoni määruses (EÜ) nr 

1974/2006 sätestatud kood 

või integreeritud meetme 

puhul koodid 

 

6.5. Koodidele vastavad meetme 

seirenäitajad 
6
 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Tegevused ja 

investeeringuobjektid, 

mille kohta toetust 

taotletakse 
7
 

Maksumus 

(käibemaksuta) 

Käibemaks 
8
 Mitterahalise 

sissemakse 

arvestuslik 

maksumus
9
 

Abikõlblik 

maksumus 

kokku 

Toetuse 

summa 

Valitud 

hinnapakkuja 

Põhjendus valitud 

kalleima 

hinnapakkumise 

kohta
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7.1. Tegevused ja 

investeeringuobjektid 

  
X 

    

7.1.1.    X     

7.1.2.    X     

...    X     

7.2. Mitterahalise 

omafinantseeringuna 

arvestatavad tööd 
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X X 

   X X 

7.2.1.  X X    X X 

7.2.2.  X X    X X 

...  X X    X X 

8. Kavandatavate 

tegevuste ja 

investeeringuobjektide 

maksumus kokku 

     X X 

8.1. sh kapitalirendi korras 

ostetav 

       

9. Tähistamiseks vajaliku sümboolika maksumus 

9.1.         

10. Omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järelevalve teostamine 

10.1. Abikõlbliku 

omanikujärelevalve, 

muinsuskaitselise 

järelevalve või teiste 

valdkondade järele-

valve maksumus kuni 

3% real 11 märgitud 

ehitustööde maksumusest 

       

11. Toetatava tegevuse ja investeeringu maksumus 

11.1. Toetatava tegevuse ja 

investeeringu maksumus 

KOKKU
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12. Kavandatav tulu osavõtutasudest, sponsorsummadest, väljaannete müügist jms kokku 
13

 eurot 



B-osa 

13. Kavandatava tegevuse elluviimise või 

investeeringu tegemise aeg 
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Alguskuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

Lõppkuupäev (xx.yy.zzzz) 

 

14. Kapitalirendile andja 
15 

 

15. Kinnitan nõusolekut kanda kapitalirendi puhul toetusraha kapitalirendile andja 

arvelduskontole 
16

 
 

16. Kinnitan, et projektitoetuse taotlus esitatakse koostööprojekti raames 
16

  

17. Kinnitan, et kavandatava tegevuse või investeeringu maksumusse on arvestatud vaid 

toetatavate tegevuste abikõlblikud kulud 
16

 
 

18. Kinnitan, et kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitan PRIAt 

viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest 

käibemaksuseaduse § 20 lõike 3 või 4 alusel 
16 

 

19. Kinnitan, et ei ole saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 

Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, 

mis on kuulunud tagasimaksmisele 
16

 

 

20. Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 

Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, 

mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal 

tagasi makstud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud 

ettenähtud tähtajal ja summas 
16

 

 

21. Kinnitan, et kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti kohta, mille kohta taotlen 

toetust Leader-meetme raames, ei ole saanud ega taotle samal ajal kulu hüvitamiseks 

riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest ega muud 

tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi 
16

 

 

22. Kinnitan, et taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär, tulundusühistu 

liige või juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei oma osalust üksteise 

äriühingus ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku 
16 

 

23. Kinnitan, et ei muuda vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmisest selle investeeringuobjekti sihtotstarvet, mille kohta olen 

toetust taotlenud ja saanud 
16

 

 

24. Kinnitan, et kui investeeringuobjekt asub kaasomandis oleval maal, on 

kaasomanikud, kelle maal paikneb kavandatav investeeringuobjekt, andnud kirjaliku 

nõusoleku investeeringu tegemiseks 
16

 

 

25. a) Kokkuvõte tegevuse ja investeeringu eesmärkidest ning tegevustest 
17

  

 

 

 

b) Ettevalmistava projekti puhul kirjeldus, kuidas, mis aja jooksul ja milliste eelarvevahenditega 

kavandatakse projekt ellu viia 
17 

 

 

 

26. Loetelu kavandatava tegevuse ja investeeringuga sisuliselt seonduvate tegevuste ning varem saadud 

toetuste ja rahastuste kohta 
18

 

 

 

 

27. Andmed koostööprojekti kohta 
19

 



27.1. Koostööprojekti nimetus  

27.2. Koostööprojekt on riigisisene 
16

  Koostööprojekt on rahvusvaheline 
16

  

27.3. Koostööprojekti raames kavandatav tegevus 

27.4. Koostööprojekti maksumus kokku 
20

  

27.5. Koordineeriva tegevusgrupi nimi  

27.6. Koostöökokkuleppe sõlmimise kuupäev  

27.7. Andmed koostööprojekti osapoolte kohta 

 Osapoole nimi Osapoole esindaja ees- ja 

perekonnanimi 

Osapoole esindaja 

kontaktandmed (e-post, 

telefon, faks) 

Osapoole kohta 

kavandatud eelarve  

27.7.1.     

27.7.2.     

27.7.3.     

...     

28. Taotluse menetlemise ajaks määratud kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed 
21

 

28.1. Eesnimi                                                    Perekonnanimi                                                                  

28.2. Postiaadress                             

28.3. Telefon, faks, e-post                 

28.4. Amet                                                     

29. Kinnitan, et soovin saada kohaliku tegevusgrupi otsust projektitoetuse taotluse 

kinnitamata jätmise kohta elektrooniliselt 
22

 

 

 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik projektitoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan 

projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.  

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 

Kinnitan, et minu tegevus vastab strateegias, rakenduskavas ning asjakohastes õigusaktides 

sätestatud nõuetele. 

Kohustun projektitoetuse saamisele järgneval viiel aastal olema majanduslikult jätkusuutlik ning 

vastama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest 

projektitoetuse seire ja hindamisega seotud PRIA järelepärimistele ja küsitluslehtedele. 

Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse 

ning kasutada neid projektitoetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel  ja 

toetuse väljamaksmisel. 

Teatan vähemalt neli tööpäeva enne vabatahtliku tasustamata töö tegemise alustamist töö tegemise 

aja ja koha PRIAle ja kohalikule tegevusgrupile posti teel väljastusteatega tähtkirjaga või 

elektrooniliselt. 

Täidan vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks päevikut, milles kajastub töö kirjeldus, 

tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad ja töö tegemiseks kulunud aeg 

ning andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki 

kohta, kui töö tegemisel on kasutatud masinat või seadet.  

Kinnitan, et teavitan koolituse, seminari, infopäeva või muu ürituse toimumisest PRIAt 

ja kohalikku tegevusgruppi seitse tööpäeva ette. 

Tagan ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise viie aasta jooksul arvates ettevalmistava 

projekti kohta PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest. 

Kinnitan, et tegevuste puhul, mille elluviimiseks on vajalik asjaomane tunnustus, hangin 

nimetatud tunnustuse hiljemalt viimase kuludeklaratsiooni esitamise ajaks. 

 



Projektitoetuse taotleja või tema esindaja kinnitus, et projektitoetuse taotlus vastab 

strateegias ja rakenduskavas seatud eesmärkidele. 

 

 

________________________ 

(allkiri) 

___________________________ 

 

        

(avalduse esitamise kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi) 

 

 

 

 

 

 

Kohaliku tegevusgrupi esindaja kinnitus, et projektitaotlus vastab strateegias ja 

rakenduskavas seatud eesmärkidele. 

 

 

__________________________ 

(allkiri) 

___________________________ 

 

        

(kuupäev, kuu ja aasta) 

(kohaliku tegevusgrupi esindaja ees- ja perekonnanimi) 

_______________ 

(aasta, mille rakenduskava alusel on projektitaotlus 

kinnitatud) 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

PRIA vastuvõtja allkiri  (kuupäev, kuu ja aasta) 

 
1
 Projektitoetuse avaldus koos vajalike dokumentidega esitatakse kavandatava tegevuse või 

investeeringuobjekti asukohajärgsesse PRIA maakondlikku teenindusbüroosse taotluste vastuvõtmiseks 

volitatud ametnikule.  
2
 Reale 1.1. märgitakse taotleja ärinimi, mis on kantud äriregistrisse. 

3
 Reale 1.2. märgitakse real 1.1 märgitud taotleja äriregistrikood.  

4
 Ridadele 5.2–5.4 märgitakse kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti asukoht. Kui kavandatav 

tegevus või investeering viiakse ellu mitme maakonna või valla territooriumil, siis märgitakse kõik 

maakonnad või vallad, mis on hõlmatud projekti raames kavandatud tegevuste või investeeringutega.  
5
 Lahtrisse märgitakse kuupäev, millal esitati projektitaotlus kohalikule tegevusgrupile strateegiale ja 

rakenduskavale vastavuse hindamiseks. 
6 
Märgitakse igale meetmekoodile vastavad seirenäitajad. Loetelu igale meetmekoodidele vastavate 

seirenäitajate kohta on lisas 7. Kui meedet ei ole märgitud lisa 7 nimekirjas, siis lahtrit täitma ei pea. 
7
 Andmed esitatakse eurodes. 

8
 Täidetakse juhul, kui taotletakse toetust ka käibemaksu kohta. 

9
 Mitterahalist omafinantseeringut, st vabatahtliku tasustamata töö tegemist võib alustada projektitoetuse 

taotluse PRIAle esitamise päevale järgneval viiendal päeval.  



10
 Märgitakse kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti valimisel olulisimaks peetud näitaja. Näiteks: 

võimsus, töökiirus, kütusekulu vms. Valitud näitaja peaks olema võrreldav ja kontrollitav. Samale reale 

tuleb märkida ka eelistuse põhjendus. Näiteks: väiksem, võimsam, ökonoomsem jne. 
11 

Märgitakse arvestuslik taotleja poolt tehtav vabatahtlik tasustamata töö. 
12 

Ridadel  8, 9.1 ja 10.1 märgitud maksumus kokku. 
13

 Reale 12 märgitakse andmed omafinantseeringu katteks kogutavate tulude kohta, mis saadakse 

koolituste, seminaride, infopäevade, töötubade, ümarlaudade, õppereiside, võistluste, laste- ja noortelaagrite 

vms ürituste korraldamiseks osavõtjatelt kogutavatest osavõtutasudest, väljaannete müügist, 

sponsorsummadest, annetustest ja muudest allikatest. Väljamakstava projektitoetuse summast arvestatakse 

maha nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab omafinantseeringu summa.  
14 

Reale 13 märgitakse kavandatava tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise algus- ja lõppkuupäev.  
15

 Reale 14 märgitakse kapitalirendile andja ärinimi, kui taotleja kavandatav investeeringuobjekt ostetakse 

kapitalirendi korras. Juhul kui nimetatud kapitalirendile andjaid on mitu, märgitakse kõikide kapitalirendile 

andjate ärinimed. 
16 

Ridadele 15–24 ja 27.2. märgib taotleja viimasesse lahtrisse “JAH”, kui asjakohased nõuded on täidetud. 

Ridadele 15, 16, 20, 22, 24 ja 27.2. märgitakse lahtrisse „X“, kui nõue ei ole täidetud. 
17

 Rea 25 punkti a märgitakse lühidalt investeeringuobjekti eesmärk ja tegevused.  Kui projektis 

kavandatud tegevused täiendavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 

tegevusi, siis märgitakse lisaks põhjendus projekti vajalikkuse kohta. Rea 25 punkt b täidetakse juhul, kui 

taotletakse projektitoetust sellise kavandatava tegevuse või investeeringu kohta, mida võib käsitleda kauba, 

asja, eseme, ehitise jne valmistamiseks vajaliku ettevalmistava etapina (sealhulgas projekteerimised, 

detailplaneeringud, käsikirjade koostamised jms). Rea 26 punktis c märgitakse, millise aja jooksul ja 

milliste rahaliste vahenditega kavatsetakse projekti tegevusi edasi rahastada, et projekt saaks lõplikult ellu 

viidud, st selle lõpptulemusena valmiks kaup, asi, ehitis jne (nt ehitis, raamat, veebileht jne). 

Projektitoetuse taotleja peab tagama ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise viie aasta jooksul arvates 

ettevalmistava projekti kohta PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 
18

 Reale 26 märgitakse andmed tegevuste, varem saadud toetuste ja rahastuste kohta, mis on sisuliselt 

seotud kavandatava tegevuse elluviimisega või investeeringu tegemisega. Sisuliselt seonduvaks tegevuseks 

loetakse tegevus, mille tegemine eelnevalt on hädavajalik investeeringu tegemiseks või mille tegemata 

jätmine takistab investeeringu tegemist. 
19

 Read 27.1–27.7 täidetakse juhul, kui projektitoetuse avaldus esitatakse koostööprojekti raames. 
20

 Projekti maksumus kokku peab võrduma ridadel 27.7.1–27.7.3 märgitud koostööprojekti osapoolte 

kavandatud eelarvete summaga.  
21

 Read 28.1–28.4 täidetakse juhul, kui projektitoetuse taotleja on määranud taotluse menetlemise ajaks 

kontaktisiku, kes ei ole ridadel 1–4 märgitud isiku esindusõigusega isik. 
22

 Reale 29 märgitakse “JAH”, kui projektitoetuse taotleja soovib saada elektrooniliselt oma e-posti 

aadressil kohaliku tegevusgrupi otsust jätta projektitoetuse taotlus kinnitamata. Reale 29 märgitakse “EI”, 

kui projektitoetuse taotleja soovib saada  posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga kohaliku 

tegevusgrupi otsust jätta projektitoetuse taotlus kinnitamata. 

 

 

Ants Noot 

Kantsler 




