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TURUARENDUSTOETUSE TAOTLUS 

1. TAOTLEJA ANDMED 
Nimi või ärinimi  
Registrikood  
Taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi  
Kontakttelefon ja e-posti aadress  
 
 
2. TEGEVUS, MILLE KULUDE HÜVITAMIST TAOTLETAKSE 
Tegevus1 Taotletav 

toetussumma2 
2.1. Eesti turgu käsitlev turu-uuring (toetuse määr 75%)   
2.2. Välisturgu käsitlev turu-uuring (toetuse määr 75%)  
2.3.  Eestis toimuval messil osalemine või selle korraldamine (toetuse määr 75%)  
2.4.  Välismessil osalemine (toetuse määr 75%)  
2.5. Välisriigis turundusürituse korraldamine (toetuse määr 75%)  
2.6.  Põllumajandustoote ja sellest töödeldud toote tutvustamine (toetuse määr 80%)  
 

3. TEGEVUSE KIRJELDUS 
3.1. Toetatava tegevuse nimetus 

 
 

3.2. Toetatava tegevuse algus- ja 
lõppkuupäev 

 
3.3. Toetatava tegevuse eesmärgid ja 

vastavus määruses sätestatud 
eesmärkidele 

 

3.4. Toetatava tegevuse kirjeldus 
 
 

 

3.5. Toetatava tegevuse kavandatav 
tulemus 
 
 

 

                                                 
1 Maaeluministeerium avaldab punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud turu-uuringud oma veebilehel taotluse esitamise aastale järgneva 
aasta 5. jaanuariks.  2 Kui tegemist on punktides 2.1–2.5 nimetatud tegevustega, siis taotletava toetussumma veergu kirjutada summa, mis saadakse 
abikõlblikest kuludest 75% arvutamisel. Punktis 2.6 nimetatud tegevuse puhul saadakse taotletav toetussumma vastavalt 80% 
arvutamisel abikõlblikest kuludest.   



 
4. RIIGIABI ETTEVÕTJA VÕI TOOTJARÜHMA KOHTA  
Ettevõtja või tootjarühma nimi Registrikood Abi summa3 
4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    
4.6.    
KOKKU    

 
5. PÕLLUMAJANDUSLIK VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI ETTEVÕTJA VÕI TOOTJARÜHMA 
KOHTA 
Ettevõtja või tootjarühma nimi Registrikood Abi summa4  
5.1.    
5.2.    
5.3.    
5.4.    
5.5.    
5.6.    
KOKKU    

 
6. VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI ETTEVÕTJA VÕI TOOTJARÜHMA KOHTA 
Ettevõtja või tootjarühma nimi Registrikood Abi summa5  
6.1.    
6.2.    
6.3.    
6.4.    
6.5.    
6.6.    
KOKKU    

 
 
 
 

                                                 
3 Abi summa punktis 2 märgitud taotletavast toetussummast nendele ettevõtjatele või tootjarühmadele, kellele määratav toetus 
on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 tähenduses.  4 Abi summa punktis 2 märgitud taotletavast toetussummast nendele ettevõtjatele või tootjarühmadele, kellele määratav toetus 
on põllumajandusliku vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 tähenduses. 5 Abi summa punktis 2 märgitud taotletavast toetussummast nendele ettevõtjatele või tootjarühmadele, kellele määratav toetus 
on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses.   



 

Andmed kulude kohta on esitatud:  
esimest 
korda  

          parandatud andmete alusel           
 
Kinnitan oma allkirjaga, et ei ole saanud ega taotle toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme raames ega muud riigiabi või vähese tähtsusega abi 
ning vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele. Kui olen saanud varem toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut 
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. Olen tutvunud toetuse saamise nõuetega ja kohustun neid täitma. Taotluses ja selle lisas esitatud 
andmed on õiged ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid toetuse määramisel ja maksmisel.  
Kinnitan oma allkirjaga, et olen riigiabi saavatelt isikutelt saanud komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 6 lõike 2 kohased abitaotlused.  
Kinnitan oma allkirjaga, et komisjoni määruste (EL) nr 1407/2013 ja (EL) nr 1408/2013 artikli 2 punktis 2 nimetatud ettevõtjale jooksva majandusaasta ja kahe 
eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi või põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ei ületa koos taotletava toetusega vastavalt vähese 
tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot ning põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära 15 000 eurot. 
 

7. KULUD 
  Abikõlblik kulu määruse § 6 kohaselt  Maksumus ilma 

maksudeta 
Käibemaks Kogumaksumus 

koos kõigi 
maksudega 

Abikõlblik kulu  
 

7.1.        
7.2.        
7.3.        
7.4.        
7.5.        
7.6.        
7.7.        
7.8.        
7.9.        
7.10.      

KOKKU     



 

 

Taotluse allkirjastaja nimi Kuupäev 
Taotluse allkirjastaja isikukood Allkiri 


