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NATURA 2000 ERAMETSAMAA TOETUSE TAOTLUS 

 
 
 
1. Taotleja andmed 
1.1. Taotleja nimi  

 
1.2. Taotleja isiku- või registrikood  
1.3. Taotleja esindaja nimi  
2. Taotleja või tema esindaja kontaktandmed1 
2.1. Maakond   
2.2. Linn/vald   
2.3. Küla/alev/alevik   
2.4. Tänav, maja ja korteri number   
2.5. Sihtnumber  
2.6. Telefon  
2.7. E-post   
Märgin lahtrisse sümboli “x”, kui olen nõus, et minuga suheldakse taotlusega seotud küsimustes 
taotlusel märgitud e-posti teel ja et otsus tehakse teatavaks elektroonilise kättetoimetamisega taotlusel 
märgitud e-posti aadressile. 
 

                                                 
1 Kui taotlejat esindab esindaja, siis märkida taotleja esindaja kontaktandmed. 

Maaeluministri 22.04.2015 määrus nr 39 
“Natura 2000 erametsamaa toetus” 
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(maaeluministri 25.01.2017 määruse nr 9 sõnastuses) 
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3. Natura 2000 alal ja looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktides 1 ja 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis asuvad 
keskkonnaregistrisse kantud metsaalad, mille kohta toetust taotletakse 
 

Jrk 
nr Katastritunnus Metsa-ala 

nr2 

Sihtkaitse-vööndis 
asuva metsaala 

pindala  
ha3 

Piiranguvööndis, 
hoiualal ja 

projekteeritava ala 
piires asuva metsaala 

pindala  
ha4 

1          :    :          
2          :    :          
3          :    :          
4          :    :          
5          :    :          
6          :    :          
7          :    :          
8          :    :          
9      :    :        

10      :    :        
11      :    :        
12      :    :        
13      :    :        
14      :    :        
15      :    :        

Metsaalade pindala kokku (ha):          
                                                 
2 Kirjutage metsaala number keskkonnaregistrisse kantud toetusõiguslike metsaalade kaardilt või nummerdage ise. 3 Märkige Natura 2000 sihtkaitsevööndis asuva metsaala pindala või looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud kaitstava loodusobjekti sihtkaitsevööndis 
asuva metsaala pindala. 4 Märkige üksnes Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal või projekteeritaval alal asuva metsaala pindala. 
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4. Taotleja kinnitus  
Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamiseks esitatud tingimustest ja vastan toetuse saamiseks esitatud nõuetele, sealhulgas kinnitan, et ei ole raskustes olev 
ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses. 
 
Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust ja võimaldan neid kontrollida.  
Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse menetlemisel. Olen teadlik minu andmete avaldamisest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EL) nr 1306/2013 artiklitele 111 ja 112 ning nende töötlemisest liidu finantshuvide tagamise eesmärgil sama määruse artikli 113 kohaselt. 
 
Olen nõus esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud teavet ning võimaldan oma maal teha seire ja hindamisega seotud toiminguid. 
 
Kinnitan, et mul on õigus kasutada põllumajandusliku majapidamise maad või tegelen põllumajandusliku tegevusega või on minu kinnisasjal üle 3-
kuupmeetrise mahutavusega naftasaaduste ehitis, märkides lahtrisse sümboli “x”5. 
 
 
Taotluse allkirjastaja nimi  

Kuupäev  

Allkiri  

 

                                                 
5Märkides “x”, peate lisaks taotlusele esitama määruse § 9 lõike 2 punktides 1–4 nimetatud dokumendid. Kui esitate need dokumendid Natura 2000 erametsamaa toetuse 
taotlemise aastal teiste pindalatoetuste taotlemise raames PRIA-le, siis Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlemisel neid dokumente esitama ei pea. 

 


