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„Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saamise nõuded,  
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KINNITUS PÕLLUMAJANDUSLIKU KESKKONNATOETUSE KOHUSTU SE 
VÕTMISE JA PIKENDAMISE KOHTA 

vorm MT60 

 
 1.  Üldandmed 
1.1 Täidab taotleja      1.2 Täidab PRIA 

 

2. Pikendan allpool märgitud 20. mail 2014 lõppevat põllumajandusliku keskkonnatoetuse kohustust 
kuni 31. detsembrini 2014. 
(kohustuse pikendamise korral märgin vastava toetuse nime järel lahtrisse sümboli „X”)  

2.1. Keskkonnasõbralik majandamine  2.5. Eesti tõugu hobuse pidamine  

2.2. Mahepõllumajanduslik tootmine  2.6. Tori tõugu hobuse pidamine  

2.3. Poolloodusliku koosluse hooldamine  2.7. Eesti raskeveo tõugu hobuse pidamine  

2.4. Kohalikku sorti taimede kasvatamine 
(„ Sangaste”  rukis) 

 2.8. Eesti maatõugu veise pidamine  

3. Taotleja kinnitus 

 

Täidab füüsilisest isikust taotleja 
Eesnimi  

Perekonnanimi  

Isikukood            

Telefon  

E-post  

 

Täidab FIE või juriidilisest isikust taotleja 

Ärinimi   

Esindaja  
Registrikood         

Telefon  
E-post   

Templi koht 

 

Kandenumber:        

Taotluse number: 

           

Kinnitan, et olen teinud enne taotluse registreerimist 
kõik tööeeskirjades ettenähtud kontrollid. 

Taotluse vastuvõtja allkiri: Esmasisestaja nimi: 

 

 

Topeltsisestaja 
nimi: 

Kinnitan oma allkirjaga, et olen tutvunud põllumajandusliku keskkonnatoetuse saamise nõuetega ja võtan kohustuse 
täita neid 31. detsembrini 2014. 

Kui muudetakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimeses lõigus nimetatud nõudeid, vaadatakse 
võetud kohustus komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 esimese lõigu alusel üle. Kohustus, mis kehtib 
kauem kui arengukava periood (2007–2013), kohandatakse sellele perioodile järgneva programmiperioodi (2014–
2020) õigusliku raamistikuga. Kui kohustuse kohandamised ei ole toetuse saajale vastuvõetavad, siis võetud kohustus 
lõpeb komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 46 teise lõigu kohaselt, ilma et eelmistel aastatel makstud toetust 
tagasi nõutaks. 

Kinnitan oma allkirjaga käesoleval vormil esitatud andmete õigsust ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. 
Annan nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisel ja 
toetuse maksmisel. Olen nõus esitama üldist toetuse seire ja hindamisega seotud teavet ning võimaldan oma maal teha 
hindamisega seotud tegevusi. 

Allkiri: Kuupäev: 


