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SISSEJUHATUS
Käesolev juhend on koostatud selleks, et aidata taotlejat põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri
investeeringutoetuse taotluse ettevalmistamisel, investeeringu tegemisel ning toetusraha taotlemisel.
Siit leiate ülevaate taotlejale ja taotlusele esitatavatest nõuetest ja toetuse taotlemiseks vajalikest
dokumentidest, samuti toetuse saamisega kaasnevatest kohustustest.
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2007-2013
(www.agri.ee/MAK edaspidi arengukava) meede 1.8, mille saamise nõuded, taotlemise ja taotluse
menetlemise täpsemad reeglid on kehtestatud põllumajandusministri 27. mai 2010. a määrusega nr 65
„Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja
taotluse menetlemise täpsem kord“ (edaspidi määrus). Toetust makstakse Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) ja riigieelarvest.
Meetme üldine eesmärk on kuivendussüsteemide toimimisvõime säilitamine põllu- ja erametsamaal.
Meede aitab
•
ühtlustada põllu- ja erametsamajanduse tootmistingimusi maapiirkonnas, vähendades
ebasoodsast veerežiimist tingitud põllumajandusliku tootmise riske ning suurendades erametsa
tootlikkust ja puidu kvaliteeti;
•
parandada põllumajandusmaa mulla viljakust;
•
parandada juurdepääsu põllumajandus- ja erametsamaale;
•
vähendada paikseid üleujutusi;
•
minimeerida reostuse levikut kuivendatud maal ja suurendada eesvoolude isepuhastusvõimet.

Kõikidest olulistest kriteeriumidest saate teada juhendi läbilugemisel.
Käesolev juhend ei ole taotluse menetlemisel ja toetuse määramisel juriidiline alusdokument. Selliseks
alusdokumendiks on meetme määrus.
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuri investeeringutoetuse taotluste vastuvõtu, kontrollimise ja
toetuse määramisega tegeleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).
Narva mnt 3, Tartu 51009
Investeeringutoetuste infotelefon 737 7678
Faks 737 1201
E-post: info@pria.ee
Kodulehekülg:
www.pria.ee,
käesoleva
meetmega
seotud
materjal
asub
aadressil
www.pria.ee/toetused/valdkond/taimekasvatus/
Meetme on välja töötanud Põllumajandusministeerium.
Lai 39/41, Tallinn 15056
Tel 62 56 101
Faks 62 56 200
E-post: pm@agri.ee
Kodulehekülg: www.agri.ee
Soovime edu taotlemisel!
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I PEATÜKK. TOETUS, TAOTLEJA, TAOTLEMINE
MILLEGA ARVESTADA ENNE TAOTLEMA ASUMIST
Kõigepealt tuleb teil läbi mõelda oma järgmise viie kuni kuue aasta tegevus arvestades, et toetuse abil
tehtud investeeringut tuleb säilitada ja sihipäraselt kasutada viie aasta jooksul pärast toetuse viimase
osa väljamaksmist. Sellel perioodil ei tohi toetusega soetatud vara maha müüa, muuta
maaparandussüsteemi maa-ala sihtotstarvet ja selle põllumajandusmaa ja erametsamaa sihtotstarvet,
millele juurdepääsuks tee ehitatakse või rekonstrueeritakse. Lisaks tuleb sellel perioodil teha
maaparandussüsteemi hooldustöid, hooldada investeeringuobjektina rajatud tuuletõkkeribale istutatud
metsapuutaimi, tagada tasuta juurdepääs metsamaale ja sellel asuvale teenindusteele ja
juurdepääsuteele ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale ja selle juurdepääsuteele. Samuti
tuleb korraldada mullaproovi võtmine ja tulemuste kajastamine põlluraamatus neljandal aastal pärast
viimase toetusosa väljamaksmist, kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal tehti ka
põllumajandusmaa muldade lupjamist.
Toetust ei saa te kätte kohe toetuse määramise otsustamise ajal, vaid see makstakse välja
refinantseerimise põhimõttel ehk kolme kuu jooksul pärast investeeringu eest tasumist ja
nõuetekohaste maksedokumentide PRIA-le esitamist. Investeeringu tegemiseks ja kuludokumentide
esitamiseks on teil aega kaks aastat toetuse määramisest arvates. Seega tuleb investeeringu elluviimiseks
vajaminev raha leida esialgu omavahenditest või laenu abil. Seadmete ostu puhul võib kasutada
kapitalirenti ehk liisingut.
Kui te kahe aasta jooksul alates toetuse määramisest investeeringut ellu ei vii ja sellekohaseid
kuludokumente PRIA-le ei esita, siis teie investeeringut ei refinantseerita.
Kui olete otsustanud toetust taotleda, siis teadke, taotlemiseks võib vaja minna dokumente, mille
hankimiseks tuleb varuda aega. Järgnevalt taotlemiseks vajaminevatest dokumentidest ja
kooskõlastustest:
Esimene käik (v.a kui investeeringuobjektiks on juurdepääsutee) on piirkondlikusse
Põllumajandusameti keskusesse (edaspidi PMA), kust saate alustamiseks vajalikku infot
maaparandussüsteemi olemasolu ja paiknemise, kavandatava tegevuse olemuse (näiteks uuendamine
või rekonstrueerimine), maaparandussüsteemiga seotud kinnisasjade, aga ka maaparandusühistu
asutamise ja muude maaparandust puudutavate küsimuste kohta.
Maaparandussüsteemide, juurdepääsutee ja tuletõrjetiigi ehitamise või rekonstrueerimise puhul tuleb
alustada projekti tellimisest ja projektile vajalike kooskõlastuste hankimisest. Maaparandusliku projekti
koostamiseks vajalikud projekteerimistingimused väljastab maaparandusliku investeeringu
asukohajärgne PMA, kes vastavalt Maaparandusseadusele väljastab hiljem ka ehitusloa. Andmeid
maaparandussüsteemi projekteerimisõigust omavate ettevõtjate kohta saab nn MATER-registrist
aadressil http://mater.agri.ee. Juurdepääsutee ja tuletõrjetiigi (v.a kui tuletõrjetiik asub
maaparandussüsteemil) investeeringu korral väljastab ehitusloa kohalik omavalitsus.
Maaparandussüsteemi uuendamisel tuleb esmalt hankida PMA-st maaparandussüsteemi kaart, millelt
selgub maaparandussüsteemi paiknemine. Toetuse taotlemiseks tuleb tellida MATER’i vastavat
registreeringut omavalt ettevõtjalt maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja selle alusel koostatud
uuendustööde mahtude kokkuvõte.
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Kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal kavandatava tegevuse hulka kuulub ka muldade
lupjamine, väljastab PMA toetuse taotlejale mulla lubjatarbe tõendi. Kui aga lubjatarbe määramiseks
vajalikud mullaproovi analüüsi andmed puuduvad Põllumajandusuuringute Keskuse riiklikus
andmebaasis, tuleb taotlejal oma kulul tellida vajalikud analüüsid, mille on teinud vastava koolituse
läbinud isik. Lubjatarbe tõendi saamiseks tuleb PMA-le esitada analüüsi tulemused ja põllu kaart.
Põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele või erametsa tarbeks
tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsuteede rekonstrueerimise korral on vaja kohaliku omavalitsuse
õiendit, millega kinnitatakse, et rekonstrueeritav tee on eratee ja ei ole määratud avalikuks
kasutamiseks. Samuti on vaja tellida maaparandussüsteemi teenindava tee projekteerimisnormidele
vastav ja PMA-ga kooskõlastatud tee-ehitusprojekt. Projekti peab olema koostanud ettevõtja, kes omab
Maaparandusseaduse § 35 lõikes 1 nimetatud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri
(MATER) registreeringut maaparanduse projekteerimise või maaparandusekspertiisi alal või kellel on
teede projekteerimiseks nõutav Teeseaduse § 251 lõikes 1 nimetatud tegevusluba.
Maaparandussüsteemide jaoks vajalike agregaatide ja seadmete soetamiseks vajaliku hinnapakkumise
saamiseks tuleb projekti alusel kindlaks määrata nõuded ja spetsifikatsioon, millele agregaadid või
seadmed peavad vastama.
Kavandatava tuletõrjetiigi asukoha kooskõlastab Päästeameti kohalik päästeasutus, milleks on
asukohajärgne Põhja-Eesti Päästekeskus, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Ida-Eesti Päästekeskus ja LääneEesti Päästekeskus (kontaktandmed leiab nimetatud päästekeskuste veebilehelt).
Mõelda tuleb ka sellele, kuidas investeeringu eest tasuda. Lisaks oma- või laenuvahendite kasutamisele
on seadmete ja agregaatide ostu puhul võimalik kasutada kapitalirenti ehk liisingut. Liisingute puhul
kannab PRIA toetussumma liisingufirma arveldusarvele ja selle summa võrra on liisingufirmal
kohustus vähendada maksegraafikus järgnevate perioodide vara väljaostumakseid.
Hinnapakkumise jaoks on vaja saata investeeringuobjekti või teenuse pakkujale (seadmete müüjale,
ehitiste ehitajale, omanikujärelevalve teostajale või ettevalmistavate tööde puhul projekteerijale) vabas
vormis koostatud pakkumiskutse. Tingimused, millele investeering peab vastama, tuleb kirja panna
pakkumiskutse tehnilisse spetsifikatsiooni. Tehniline spetsifikatsioon koostage selliselt, et kõigile
pakkumiskutse saanud hankijatele oleks loodud võrdsed võimalused ning neil oleks võimalus ka
sisuliselt vastata. Investeeringuobjekti kohta on vaja vähemalt kolme erineva pakkuja hinnapakkumist,
kui investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni (10 000 eurot).
Hinnapakkumised peavad olema võrreldavad ja kajastama objekti tehnilisi näitajaid.
PRIA kontrollib, et väljavalitud hinnapakkumine ei oleks põhjendamatult kõrge
võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga.
Investeeringutoetuse eest ostetavate kaupade ja teenuste päritolumaa osas ei ole piiranguid. Tegemist
peab olema uute, st kasutamata kaupade, masinate ja seadmetega, mis peab selguma ka
hinnapakkumiselt. Hinnapakkumistele ei kehti allkirjastamise nõuet, kuid oluline on, et
hinnapakkumine oleks suunatud teile. Lubatud on ka hinnapakkumiste küsimine e-posti teel.
Kui teile tundub dokumentide täitmine keerukas ja vajate abi, siis soovitame pöörduda tunnustatud
nõuandekeskuse poole või leida koolituse läbinud konsulent. Kuna PRIA ülesandeks on vastuvõetud
taotluste kontrollimine ja hindamine, siis ei saa PRIA töötajad taotlejaid abistada dokumentide
sisulisel koostamisel.
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Nõuandekeskuste andmed saate portaalist http://konsulent.pikk.ee ja telefonil 730 8402
Toetust saab taotleda PRIA väljakuulutatud taotlusvooru perioodil. Taotlusvoorude ajad ja taotluste
esitamise kanalid kuulutab PRIA välja Ametlike Teadaannete ning oma kodulehe vahendusel.
Taotluse esitamise ajaks peavad kõik nõutavad dokumendid olema olemas ja õigesti täidetud. Kui teil
ei õnnestu taotluse esitamise ajaks kõiki vajalikke dokumente kokku saada, siis soovitame planeerida
taotluse esitamise järgmisse taotlusvooru.

MILLISED TEGEVUSED ON TOETATAVAD
Toetust on võimalik saada projekti ettevalmistamisega seotud kulude hüvitamiseks. Ettevalmistavad
tööd peavad olema tehtud ja nende kohta peab olema arve või arve-saateleht väljastatud enne, kui
taotleja esitab taotluse toetuse saamiseks, kuid arve või arve-saateleht ei või olla väljastatud varem kui 1.
jaanuaril 2007. a. Arve või arve-saateleht ettevalmistavate tööde kohta esitatakse koos taotlusega.
Ettevalmistavate tööde eest võib ka olla tasutud enne taotlemist. Ettevalmistava töö kulud, millele
toetust saab taotleda, võivad moodustada kuni 10% projektis planeeritud investeeringuobjektide
maksumusest.
Kui taotletakse toetust mitme investeeringuobjekti kohta, siis arvestatakse toetus ettevalmistava töö
kohta vastavalt selle investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.
Ettevalmistava töö osaks oleva toetuse taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide
koostamiseks tellitud töö ja teenuse eest makstava toetuse suurus kokku ei tohi ületada 5000 krooni
(319.56 eurot) taotluse kohta.
Kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 78 233 krooni (5 000 eurot), siis tuleb taotlejal
väljastada vähemalt kolm identset vabas vormis kirjalikku pakkumiskutset ja saada vähemalt kolm
hinnapakkumust. Kui nimetatud maksumus ei ületa 78 233 krooni (5 000 eurot), peab taotleja olema
saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
2010. a taotlusvooru korral peab taotleja olema ettevalmistava töö kohta saanud vähemalt kolm
hinnapakkumust, kui ettevalmistava töö käibemaksuta maksumus ületab 156 466 krooni (10 000
eurot), ning kui nimetatud maksumus ei ületa 156 466 krooni (10 000 eurot), peab taotleja olema
saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik või aktsionär või liige ei tohi omada osalust üksteise
äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku. Mittetulundusühingu liige ei tohi kuuluda
hinnapakkuja juhatusse ega nõukokku ega olla hinnapakkuja osanik, aktsionär või liige.
Ettevalmistavad tööd, millele toetust saab taotleda, on:
investeeringuobjektiga seotud tellitud projekteerimistöö;
projekteerimiseks vajalik maaparanduse uurimistöö põllumajandusministri
„Maaparanduse
uurimistööle
esitatavad
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12885493) tähenduses;
ehitusgeoloogiline ja -geodeetiline töö;
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määruse
nõuded‖

ehitusprojekti ekspertiisi tegemine;
mulla lubjatarbe määramiseks analüüsi tegemine;
uuendustööde kava ja selle alusel uuendustööde mahtude kokkuvõtte tegemine;
toetuse taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide
koostamiseks tellitud töö ja teenus.
Toetatakse neid kavandatava investeeringuobjektiga seotud ettevalmistavaid töid ja teenuseid, mille
kohta ei ole taotleja saanud ega taotle toetust arengukava, Eesti riikliku arengukava 2004-2006,
perioodi 2007-2013 struktuurivahendite valdkondlike rakenduskavade, Sihtasutuse Erametsakeskus
ega Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus vahenditest.
Ei toetata ettevalmistavaid töid, kui need teinud isik ja taotleja omavad osalust üksteise äriühingus või
omanikud kuuluvad üksteise äriühingu või mittetulundusühingu juhatusse või nõukokku.
Kui ettevalmistavad tööd ei vasta ülaltoodud nõuetele, siis võib taotleja ilma jääda toetusest projekti
ettevalmistamisel tehtud kulutustele, kuid saab toetust projekti põhiosale, kui see vastab nõuetele.
Maaparandussüsteemi ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise puhul ning tuletõrjetiigi ehitamise
ja rekonstrueerimise puhul tuleb taotlejal enne toetuse taotlemist esitada kavandatava investeeringu
asukohajärgsele PMA-le kooskõlastamiseks maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse kinnitusleht
ja maaparandussüsteemi uuendamise puhul lisaks ka uuendustööde kava ning selle alusel koostatud
määruse lisas 3 toodud vormi kohane uuendustööde mahtude kokkuvõte. Kui maaparandussüsteemi
reguleeriva võrgu uuendustööde hulka kuulub ka põllumajandusmaa lupjamine, märgitakse
uuendustööde mahtude kokkuvõttes katastriüksuste kaupa lubjatava ala pind (ha), kasutatava
meliorandi nimetus, meliorandi annus (t/ha) ja meliorandi kogus (t) ning meliorandi esimese
laotamise aeg (aastaaeg).
Taotleja peab määruse lisas 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjektide ehitamise ja
rekonstrueerimise kohta toetuse taotlemiseks esitama enne toetuse taotlemist hiljemalt 1. septembriks
PMA-le maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse.
Taotleja peab määruse lisas 5 toodud vormi kohase maaparanduslike tegevuste nõuetele vastavuse
kinnituslehe, määruse lisa 1 punktides 1.1-1.9 nimetatud investeeringuobjekti uuendamiseks
maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja lisas 3 toodud vormi kohase maaparandussüsteemi
uuendustööde mahtude kokkuvõtte ja juurdepääsu tee ehitusprojekti esitama enne toetuse taotlemist
hiljemalt 20. septembriks PMA-le kooskõlastamiseks.
Maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja uuendustööde mahtude kokkuvõtte koostab
maaparandusalal
tegutsevate
ettevõtjate
registris
maaparanduse
projekteerimise
või
maaparandusekspertiisi alal registreeringut omav ettevõtja või spetsialist, kellel on erialane kõrg-,
keskeri- või kutsekeskharidus ja vähemalt viieaastane maaparandusalane töökogemus (edaspidi
projekteerija).
Juurdepääsutee ehitamise või rekonstrueerimise puhul esitab taotleja enne toetuse taotlemist PMA-le
kooskõlastamiseks maaparandussüsteemi projekteerimisnormides sätestatud nõuetele vastava tee
ehitusprojekti.
Toetust võib taotleda küla, alevi või aleviku territooriumil (edaspidi maapiirkond) teostatavate
alljärgnevas tabelis nimetatud tegevuste kohta investeeringuobjektide lõikes.
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Tegevus

Investeeringuobjekt

1.
Uue
maaparandussüsteemi ehitamine, olemasoleva maaparandussüsteemi
rekonstrueerimine ja uuendamine (tegevuse hulka võib
kuuluda ka investeeringuobjektiks oleva maaparandussüsteemi
reguleeriva
võrgu maa-alal muldade
lupjamine ning maaparandussüsteemi
toimimiseks
vajaliku agregaadi ja seadme
ostmine
koos
paigaldamisega. Seade ja agregaat
võivad olla statsionaarsed või
teisaldatavad.)

1.1 Kuivendussüsteemi reguleeriv võrk
1.2 Niisutussüsteemi reguleeriv võrk
1.3 Mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemide
reguleeriv võrk
1.4 Veehoidla niisutussüsteemi veehaardeks
1.5 Kuivendus- või niisutusvee pumpamiseks ettenähtud
pumpla
1.6 Maaparandussüsteemi koosseisu kuuluv kaitsetamm
1.7 Maaparandussüsteemi eesvooluks olev veejuhe või selle
osa ja sellel asuv või sellele kavandatav maaparandusrajatis
1.8 Maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatis: veekaitsevööndi laiend, puhastuslodu, settebassein, puhastuslodu koos settebasseiniga reguleeritav drenaaž(seade-drenaaž),
kuivendusvee korduvkasutuse tiik, tuuletõkkeriba
1.9 Teenindav tee ja selle koosseisu kuuluv rajatis

2. Juurdepääsutee ehitamine 2.1 Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis juurdepääsuks
ja rekonstrueerimine
põllumajandusmaale
2.2 Eratee ja selle juurde kuuluv rajatis juurdepääsuks
erametsamaale
2.3 Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis juurdepääsuks
põllumajanduslikele tootmishoonetele
2.4 Eratee ja selle koosseisu kuuluv rajatis juurdepääsuks
erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale
3. Tuletõrjetiigi ehitamine ja 3.1 Erametsa tarbeks tuletõrjetiik koos veevõturekonstrueerimine
metsloomade joomiskohaga ning teenindusplatsiga

-8-

ja

Tabeli punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamist
toetatakse siis, kui kavandatava maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal:
on maatulundusmaa;
põllumajandusmaa perspektiivne keskmine boniteet on vähemalt 35 hindepunkti;
asuval põllumajandusmaal ei ületa üle 1 m sügavusega soomuldade pindala 30% kavandatava
reguleeriva võrgu maa-ala või selle osa pindalast;
asuv metsamaa ei ole hoiu- või kaitsealal või püsielupaigas.
Tabeli punktides 1.1-1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa
rekonstrueerimist toetatakse siis, kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal
on maatulundusmaa.
Tabeli punktides 1.1–1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa
uuendamist toetatakse siis, kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal või selle osal on
maatulundusmaa ning kui:
taotleja tagab uuendustööde päeviku täitmise, milles kajastub töö kirjeldus, tehtud tööde maht,
tegemise aeg;
taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne uuendustööde tegemise algust töö
tegemise aja ning koha piirkondlikule PMA-le, kelle kontaktandmed leiate PMA
koduleheküljelt http://www.pma.agri.ee;
uuendustöid teeb ettevõtja, kellel on MATER registreering maaparandusehituse alal, välja
arvatud maaparanduse väikesüsteemi (kraavkuivendusvõrk, mis paikneb ühe kinnistu piires
kuni 20 ha suurusel maaparandussüsteemi maa-alal ja drenaažkuivendusvõrk, mis paikneb ühe
kinnistu piires kuni 2 ha suurusel maaparandussüsteemi maa-alal) uuendustööde puhul.
Kui tabeli punktides 1.1—1.3 nimetatud maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu maa-alal
kavandatavate tegevuste hulka kuulub ka muldade lupjamine, võib toetust taotleda, kui:
taotleja teatab vähemalt kolm päeva enne meliorandi laotamistööde algust laotamistööde
tegemise aja ja lubjatava maa-ala asukoha PMA-le;
taotleja teeb lupjamistöid vastavalt põllumajandusmaal mulla lubjatarbe tõendis toodud
lubjatarbe normile ja projektis või uuendustööde mahtude kokkuvõttes toodud meliorandile,
meliorandi annusele ja meliorandi laotamise ajale ning vastavalt maaparandushoiutöödele
kehtestatud nõuetele;
taotleja kajastab lupjamist põlluraamatus, milles peab olema märgitud meliorandi nimetus,
annus ja laotamise aeg.
Tabeli punktides 1.4–1.9 nimetatud hoone või rajatise ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist
toetatakse siis, kui hoone või rajatis kuulub maaparandussüsteemi või selle osa koosseisu, mille
reguleeriv võrk vastab maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või selle osa ehitamiseks,
rekonstrueerimiseks või uuendamiseks ettenähtud nõuetele.
Tabeli
punktis
1.9
investeeringuobjektiks
olev
rekonstrueeritav
või
uuendatav
maaparandussüsteemi teenindav tee peab olema eratee Teeseaduse tähenduses ning see ei või olla
määratud avalikuks kasutamiseks.
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Tabeli punktides 2.1–2.4 nimetatud investeeringuobjekti ehitamist või rekonstrueerimist toetatakse
siis, kui see on eratee Teeseaduse tähenduses ning on juurdepääsuks:
põllumajandusmaale (maatulundusmaa koosseisu kuuluv haritav maa ja looduslik rohumaa);
erametsamaale, mis kuulub maatulundusmaa koosseisu;
põllumajanduslikele tootmishoonetele (loomakasvatushoone, söödahoidla, viljakuivati, veski,
põllutöömasinate remonditöökoda, sepikoda);
maatulundusmaa koosseisu kuuluva erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale.
Nimetatud maa, hoone või veevõtukoht, millele juurdepääsuks tee ehitatakse või
rekonstrueeritakse, peab olema taotleja, mittetulundusühingu või metsaühistu liikme omandis.
Põllumajandusmaa korral on antud see taotlejale või mittetulundusühingu liikmele õiguslikul
alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest,
ning kui:
rekonstrueeritav eratee ei ole määratud Teeseaduse alusel avalikuks kasutamiseks;
taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne tee ehitamis- või rekonstrueerimistööde tegemise
algust töö tegemise aja ja koha PMA-le;
tee ehitamis- või rekonstrueerimistöid teeb ettevõtja, kellel on MATER-i registreering
maaparandusehituse alal või ettevõtja kes omab Teeseaduses teede ehitamiseks nõutavat
tegevusluba.
Tabeli punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiigi koos veevõtu- ja metsloomade joomiskohaga ning
teenindusplatsiga (edaspidi tuletõrjetiik) ehitamist või rekonstrueerimist toetatakse siis, kui:
see mahutab minimaalselt 500 m3 ja maksimaalselt 1100 m3 vett;
see on kavandatud ehitada taotleja omandis või maaparandusühistu või metsaühistu liikme
omandis olevale metsamaale või paikneb nimetatud maal, mis on maatulundusmaa koosseisus;
see on kavandatud ehitada maaparandussüsteemi eesvoolule (edaspidi eesvool), alaliselt veega
täituvale kuivenduskraavile või kõrge põhjaveega alale või paikneb nimetatud kohas või alal;
erametsaomanik kooskõlastab tiigi asukoha Päästeameti kohaliku päästeasutusega (esitatakse
ehitusprojekti seletuskirja lisana) ning tagab tuletõrjetehnikale tuletõrjevee võtmiseks
tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee tasuta kasutamise võimaluse;
taotleja teatab vähemalt kolm tööpäeva enne tuletõrjetiigi ehitamis- või rekonstrueerimistööde
tegemise algust töö tegemise aja ning koha PMA-le.
Toetatakse ka:
kavandatava tegevusega seotud tellitud projekteerimistööd ja projekteerimiseks vajalikku
maaparanduse uurimistööd, ehitusgeoloogilist ja -geodeetilist tööd, ehitusprojekti ekspertiisi
tegemist, mulla lubjatarbe määramiseks analüüsi tegemist ning maaparandussüsteemi
uuendustööde kava ja selle alusel koostatud uuendustööde mahtude kokkuvõtte tegemist,
toetuse taotluse ning selles esitatud andmeid tõendavate dokumentide koostamiseks tellitud
tööd ja teenust (edaspidi ettevalmistav töö);
kavandatavale ehitus- ja rekonstrueerimistööle seadusega vastava omanikujärelevalve (edaspidi
omanikujärelevalve) tegemist.
- 10 -

MILLISED KULUD EI OLE TOETATAVAD
Ei toetata:
riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu uuendamist (määruse lisa 1 punktides 1.7 ja 1.8
nimetatud sellise investeeringuobjekti uuendamist, mis on nimetatud Maaparandusseaduse §
46 lõike 4 alusel kehtestatud ühiseesvoolude loetelus või on selle eesvoolu rajatis);
maaparandussüsteemi eesvoolu ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist, kui see on üksnes
riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi või selle osa eesvool;
riigimetsamaal paikneva maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu või keskkonnakaitserajatise
ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist;
maaparandussüsteemi teenindava tee ehitamist, rekonstrueerimist ja uuendamist, kui
nimetatud tee teenindab ainult riigimetsamaal paiknevat maaparandussüsteemi või selle osa.

KES SAAB TOETUST TAOTLEDA
Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuuritoetust võib taotleda:
põllumajandusega tegelev ettevõtja määruse lisa 1 punktides 1.1-1.9 nimetatud
investeeringuobjektidele, kui tema omandis on või ta kasutab muul õiguslikul alusel:
- määruse lisa 1 punktides 1.1–1.3 nimetatud investeeringuobjekti puhul
maatulundusmaa sihtotstarbega maad (edaspidi maatulundusmaa)
määruse lisa 1 punktides 1.4—1.9 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle
investeeringuobjekti alust maad.
põllumajandusega tegelevaks ettevõtjaks loetakse kui tema majandusaasta aruandes müügitulu
tuleneb omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud
põllumajandustoodete müügist.
ettevõtjal, kes ei ole nimetatud maa omanik, vaid kasutab seda muul õiguslikul alusel, peab
olema investeeringu tegemiseks kinnisasja omaniku kirjalik nõusolek. Muul õiguslikul alusel
võib kasutada ainult põllumajandusmaad.
põllumajandusega tegelev ettevõtja määruse lisa 1 punktides 2.1 ja 2.3 nimetatud
investeeringuobjektidele, kui tema omandis on nende investeeringuobjektide alune maa.
Põllumajandusega tegeleval ettevõtjal, kui ta omab Metsaseaduse tähenduses maatulundusmaa
sihtotstarbega metsamaad (edaspidi metsamaa), on võimalik taotleda toetust ka oma metsamaale
tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks ning metsamaale ja tuletõrjetiigi veevõtukohale
juurdepääsutee ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.
erametsaomanikust ettevõtja (edaspidi erametsaomanik) määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.5–1.9,
2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjektidele, kui tema omandis on:
- määruse lisa 1 punktides 1.1 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjekti puhul
maatulundusmaa sihtotstarbega metsamaa;
- määruse lisa 1 punktides 1.5–1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud investeeringuobjekti puhul selle
alune maa.
metsaühistu Metsaseaduse tähenduses (edaspidi metsaühistu) määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.5–
1.9, 2.2, 2.4 ja 3.1 nimetatud investeeringuobjektidele kinnisasja omaniku antud õiguse alusel
ja tingimusel, kui:
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-

kui tema investeeringuobjektiga seotud tegevus, mille kohta ta toetust taotleb,
vastab põhikirjalisele tegevusele;

-

kinnisasja omanik metsaühistu liikmena kinnitab määruse lisas 2 esitatud
kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste
võtmise kohta.

maaparandusühistu määruse lisa 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tegevustele kinnisasja omaniku
antud õiguse alusel ja tingimusel, kui:
- maaparandusühistu vastab Maaparandusseaduses maaparandusühistule sätestatud
nõuetele ning tema tegevus, mille kohta ta toetust taotleb, vastab põhikirjalisele
eesmärgile;
- investeeringuobjekt asub ainult Maaparandusseaduse alusel
maaparandusühistule määratud tegevuspiirkonnas;
-

kinnisasja omanik maaparandusühistu liikmena või tema kirjalikul nõusolekul
kinnisasja valdaja (valdamine on lubatud ainult määruse lisa 1 punktis 1 nimetatud
tegevuste korral) kinnitab määruse lisas 2 esitatud kinnituskirjaga oma nõusolekut
toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta;

mittetulundusühing
(MTÜ)
(kaasa
arvatud
mittetulunduslik
metsaühistu
ja
maaparandusühistu, kui allpool toodud tingimused on täidetud) määruse lisa 1 punktis 2
nimetatud tegevustele investeeringuobjekti aluse maa või juurdepääsutee omaniku antud õiguse
alusel ja tingimusel, kui:
- MTÜ tegevus, mille kohta ta toetust taotleb (üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tee
hoid), vastab põhikirjalisele eesmärgile; investeeringuobjekti aluse maa või
juurdepääsutee omanik MTÜ liikmena ja selle põllumajandus- või metsamaa omanik
või tema kirjalikul nõusolekul selle põllumajandusmaa valdaja, kelle valduses olevale
maale juurdepääsuks tee ehitatakse või rekonstrueeritakse, kinnitab määruse lisas 2
esitatud kinnituskirjaga oma nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate
kohustuste võtmise kohta.
Juhul, kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust taotletakse, asub kaasomandis oleval maal, on
vajalik kaasomaniku kirjalik nõusolek.

TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED
Ettevõtjast taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud vähemalt ühe kalendriaasta.
Ettevõtja poolt äriregistrisse esitatud taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
majandusaasta aruanne peab kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul. Kui taotleja on
füüsilisest isikust ettevõtja, peab taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta
kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vorm E
kajastama tema tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.
Taotleja ei ole saanud ega taotle sama investeeringuobjekti kohta toetust Maaelu arengukava
2007-2013, Eesti riikliku arengukava perioodi 2004-2006 ning perioodi 2007-2013
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struktuurivahendite valdkondlike rakenduskavade,
SA Erametsakeskus ega
SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus vahenditest;
kui MTÜ on asutatud tähtajaliselt, ei või tähtaeg olla lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
taotlejal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või võla tasumine on ajatatud. Maksuvõla tasumise
ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt;
taotleja peab eristama selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning
neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
taotleja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
kui taotleja on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest ELi või välisvahenditest või
on saanud muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peab tagasimakstav
summa olema tagasi makstud tähtaegselt või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral peavad
tagasimaksed olema tasutud ettenähtud tähtajal ja summas.
taotleja tagab Asjaõigusseaduse § 167 lõigete 2 ja 3 kohaselt tasuta juurdepääsu metsamaale,
sellel asuvale teenindusteele ja juurdepääsuteele ning erametsa tarbeks tuletõrjetiigi koos
veevõtu- ja metsloomade joomiskohale ning teenindusplatsile (edaspidi tuletõrjetiik) ja selle
juurdepääsuteele, kui toetust taotletakse lisa 1 punktides 1.9, 2.2 ja 2.4 nimetatud
investeeringuobjektide kohta.

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS
Millest sõltub toetuse määr
Toetust antakse kuni:
90% olemasoleva kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi
koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud
investeeringuobjektide rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui
taotlejaks on maaparandusühistu; 90% kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse
reguleerimissüsteemi või niisutussüsteemi koosseisu kuuluva määruse lisa 1 punktis 1.8
nimetatud maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatise ehitamise, rekonstrueerimise või
uuendamise abikõlblikust maksumusest kõigi taotlejate korral;
75% olemasoleva kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi
koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5–1.7 ja 1.9 nimetatud
investeeringuobjektide rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust maksumusest, kui
taotlejaks on ettevõtja või metsaühistu;
40% kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi koosseisu
kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.1, 1.3, 1.5-1.7 ja 1.9 nimetatud uute
investeeringuobjektide ehitamise abikõlbliku kulu maksumusest, kui nimetatud
investeeringuobjekt kuulub kuivendussüsteemi või mulla veerežiimi kahepoolse
reguleerimissüsteemi koosseisu;
40% niisutussüsteemi koosseisu kuuluvate määruse lisa 1 punktides 1.2, 1.4, 1.5, 1.7 ja 1.9
nimetatud investeeringuobjektide ehitamise rekonstrueerimise või uuendamise abikõlblikust
maksumusest kõigi taotlejate korral;
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75%
põllumajandusmaale,
erametsamaale,
põllumajanduslikule
tootmishoonele
(loomakasvatushoone, söödahoidla viljakuivati, veski, põllutöömasinate remonditöökoda,
sepikoda) või erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamise ja
rekonstrueerimise abikõlblikust maksumusest, kui juurdepääsutee paikneb mitme omaniku
kinnisasjadel ja taotlejaks on ühistu;
40% põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa
tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ehitamise ja rekonstrueerimise abikõlblikust
maksumusest, kui juurdepääsutee paikneb ühel kinnisasjal või sama omaniku mitmel
kinnisasjal;
90% tuletõrjetiigi ehitamise ja rekonstrueerimise abikõlblikust maksumusest, kui toetust
taotleb erametsaomanik, metsaühistu või maaparandusühistu, kelle põhikirjaline eesmärk
vastab nimetatud tegevusele.
Üldjuhul arvestatakse ettevalmistavate tööde ja omanikujärelevalve tegemise kohta toetust sama
toetuse määraga, mis abikõlblikule investeeringuobjektilegi. Kuid kui taotletakse toetust mitme
erineva toetuse määraga investeeringuobjekti kohta (näiteks taotletakse toetust
maaparandussüsteemiga seotud keskkonnakaitserajatise ehitamiseks
ja erametsamaale
juurdepääsutee rekonstrueerimiseks), siis arvestatakse:
ettevalmistava töö kohta toetus vastavalt selle investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette
nähtud väikseim toetuse määr;
omanikujärelevalve tegemise kohta toetus vastavalt selle ehitamise või rekonstrueerimise
investeeringuobjekti määrale, mille kohta on ette nähtud väikseim toetuse määr.

Kui suur on toetus
Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kõikide tegevuste puhul kokku võib olla 7 000 000
krooni (447 381.53 eurot) kalendriaastas ja 16 000 000 krooni (1 022 586,38 eurot) Maaelu
arengukava (MAK) 2007-2013 programmiperioodil (edaspidi programmperiood) kokku; kui
maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ehitamise, rekonstrueerimise või uuendamise hulka kuulub ka
muldade lupjamine, siis 7 200 000 krooni (460 163.87 eurot) kalendriaastas ja 17 000 000 krooni
(1 086 498.03 eurot) programmiperioodil.
Toetust võib taotleda:
rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 4 000 000 krooni (255 646.59 eurot)
kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 15 000 000 krooni (958 674.73 eurot) kummagi
tegevuse puhul programmiperioodil kokku. Kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu
ehitamise või rekonstrueerimise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis
maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate investeeringuobjektide ehitamiseks kokku ja
rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 4 200 000 krooni (268 428.92 eurot)
kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 16 500 000 krooni (1 054 542.20 eurot) kummagi
tegevuse puhul programmiperioodil kokku.
maaparandussüsteemi koosseisu kuuluva investeeringuobjekti uuendamiseks kokku kuni
2 000 000 krooni (127 823.30 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 5 000 000 krooni
(319 558.24 eurot) programmiperioodil kokku. Kui maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu
uuendamise hulka kuulub ka muldade lupjamine, siis maaparandussüsteemi koosseisu
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kuuluvate investeeringuobjektide uuendamiseks kokku 2 200 000 krooni (140 605.63 eurot)
kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 500 000 krooni (415 425.72 eurot)
programmiperioodil kokku.
põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikule tootmishoonele või erametsa
tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohale juurdepääsutee ja selle koosseisu kuuluva rajatise
ehitamiseks kokku ja rekonstrueerimiseks kokku kummagi tegevuse puhul kuni 2 000 000
krooni (127 823.30 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 6 000 000 krooni
(383 469.89 eurot) kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.
erametsa tarbeks tuletõrjetiigi ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kummagi tegevuse puhul
kuni 300 000 krooni (19 173.49 eurot) kalendriaastas, kuid mitte rohkem kui 1 000 000
krooni (63 911.65 eurot) kummagi tegevuse puhul programmiperioodil kokku.
NÄIDE, KUIDAS KUJUNEB TOETUSSUMMA
Kui ettevõtja planeerib toetuse abil rekonstrueerida kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu, soetada
kuivendusvee pumpamiseks pumba ning ehitada juurdepääsutee põllumajandusmaadele, mis paikneb
tema omandis oleval kinnisasjal (kinnisasjadel), siis on toetust võimalik saada järgnevalt:
Kuivendussüsteemi reguleeriva võrgu rekonstrueerimise maksumus 3 500 000 krooni
Pumba maksumus

150 000 krooni

Juurdepääsutee ehitamine

450 000 krooni

Investeeringuobjektide maksumus kokku

4 100 000 krooni

Projekteerimistöö maksumus

700 000 krooni

Taotlusdokumentide koostamise teenustasu

5 000 krooni

Ettevalmistavate tööde maksumus kokku

705 000 krooni

Toetatav ettevalmistav töö (mitte suurem kui 10 % investeeringuobjektide maksumusest) on 410 000
krooni.
Omanikujärelevalve tegemise maksumus 190 000 krooni
Toetatav on omanikujärelevalve tegemise maksumusest (mitte suurem kui 3 %
investeeringuobjektide maksumusest) 123 000 krooni.
Toetatav investeering 4 100 000 + 410 000 + 123 000 = 4 633 000 krooni
Võimalik taotletav toetus on: (3 500 000 + 150 000)* 75 %= 2 737 500 krooni
450 000* 40% = 180 000 krooni
410 000*40% = 164 000 krooni
123 000*40% = 49 200 krooni
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KOKKU:

3 130 700 krooni

MIDA ON VAJA TAOTLEMISEL ESITADA
Taotluse täitmiseks vajalikke vorme saate kodulehelt aadressil:
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/pollu_ja_metsamajanduse_infrastruktuuri_i
nvesteeringutoetus_2010/
või PRIA maakondlikust teenindusbüroost.
Enne avalduse täitmist lugege kindlasti läbi avalduse täitmise juhised, mis on toodud vastavate lahtrite
juures. Täitmise juhisega avalduse vorm on leitav PRIA kodulehelt.
Toetuse taotlemiseks peab taotleja esitama PRIA-le järgmised dokumendid (esitatakse
originaaldokumentidena, välja arvatud need dokumendid, mille kohta on ette nähtud ärakirja
esitamine):

Nr.

Dokument

Kommentaar

(1)

Taotlus

Määruse lisa 4, mida saab PRIA maakondlikust
teenindusbüroost ja kodulehelt aadressil
www.pria.ee .

(2)

Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest Füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse
saadud tulu deklareerimise vormi E esitamise aastale vahetult eelnenud majandusMaksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri
aasta kohta. See peab kajastama füüsilisest isikust ettevõtja tegevust vähemalt 12 kuu jooksul.

(3)

Seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul Juhul, kui dokumendid toob PRIA-sse taotleja
tema volitusi tõendav volikiri
esindaja.

(4)

Maaparandustegevuste
kinnitusleht

nõuetekohasuse Määruse lisa 5, mida saab PRIA-st ja PRIA
kodulehelt. Tuleb esitada, kui taotletakse toetust määruse lisa 1 punktides 1 ja 3 nimetatud
tegevuste kohta.
Kui toetust taotletakse ainult määruse lisa 1
punktides 1.4–1.9 nimetatud investeeringuobjektidele, tuleb kavandatava maaparandussüsteemi
investeeringuobjekti
ehitamise,
rekonstrueerimise ja uuendamise tabelis vastavale investeeringuobjekti reale, mis on jagatud
tegevuste lõikes, märkida tööde mahu andmed
vastavalt tabelis toodud ühiku täpsusega. PMAle tuleb see kooskõlastamiseks esitada hiljemalt
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20. septembriks.
Kinnituslehe kooskõlastab maaparandussüsteemi asukohajärgne PMA 10 tööpäeva
jooksul arvates selle saamisest.
(5)

Maaparandussüsteemi
uuendustööde Määruse lisa 3, mida saab PRIA-st ja PRIA
mahtude kokkuvõte investeeringuobjek- kodulehelt. Määruse lisa 1 punktis 1 nimetatide kaupa
tud investeeringuobjekti (maaparandussüsteemi) uuendamisel tuleb esitada vormikohane
maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude
kokkuvõte, mille koostab projekteerija. Maaparandussüsteemi uuendustööde kava ja selle
alusel koostatud maaparandussüsteemi uuendustööde mahtude kokkuvõtte tuleb esitada
kooskõlastamiseks PMA-le hiljemalt 20. septembriks. PMA kooskõlastab 10 tööpäeva
jooksul arvates selle saamisest.
Uuendustööde mahtude kokkuvõte koostatakse iga investeeringuobjekti kohta eraldi.

(6)

Tõend mulla lubjatarbe kohta põllu- Kui toetust taotletakse maaparandussüsteemi
majandusmaal
reguleeriva võrgu ehitamiseks, rekonstrueerimiseks või uuendamiseks ning kavandatava tegevuse hulka kuulub ka muldade lupjamine, tuleb taotlejal esitada PMA poolt väljastatud lisas 9 toodud vormi kohane põllumajandusmaa mulla lubjatarbe tõend. Selle
saamiseks esitab taotleja PMA-le mulla analüüsilehe protokolli, millel on määratud lubjataval
alal huumuse (Hu) või orgaanilise süsiniku
(Corg) sisaldus, happesus, liikuva kaltsiumi
sisaldus, ning põllu kaardi. Kui nimetatud analüüsi ei ole tehtud, siis taotleja tellib selle
akrediteeritud laboratooriumilt.
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(7)

Maaparandussüsteemi plaan

Määruse lisa 1 punktis 1 nimetatud investeeringuobjekti (maaparandussüsteemi) uuendamisel tuleb esitada PMA väljastatud maaparandussüsteemi plaan, mis on väljavõte maaparandussüsteemi teostus-joonisest või muu
plaan mõõtkavas M1:2000 kuni M1:10000.
Plaanilt selgub maaparandussüsteemi paiknemine ja sinna on taotleja või projekteerija
poolt märgitud uuendustööde mahtude
kokkuvõttes ettenähtud uuendustööd ja
mahud. Kui toetust taotletakse ka põllumajandusmaal reguleeriva võrgu maa-alal muldade lupjamiseks, siis peab nimetatud plaanilt
selguma ka lubjatava maa-ala paiknemine.

(8)

Väljavalitud investeeringuobjekti hinna- Kui investeeringuobjekti maksumus on üle 78
pakkumise ärakiri või kolme hinnapak- 233 kr (5 000 eurot), siis peab esitama vähekumise ärakiri
malt kolme pakkuja hinnapakkumised. Kui
investeeringu-objekti maksumus on alla 78 233
kr (5 000 eurot), siis peab esitama ühe hinnapakkumise iga investeeringu-objekti kohta
eraldi.

(9)

Pakkumiste hinnavõrdlustabel

(10)

Omanikujärelevalve tegemiseks välja vali- Mõlemal juhul, kui omanikujärelevalve
tud hinnapakkumise ärakiri
tegemise maksumus on üle või alla 78 233 kr,
on vaja esitada vähemalt üks väljavalitud
hinnapakkumine.

(11)

Kehtiva ehitusloa ärakiri,
Maaparandusseadusele
või
seadusele

Määruse lisa 6, mille saab PRIA-st ja Internetist. On vaja esitada siis, kui investeeringuobjekti maksumus on üle 78 233 kr (5 000 eurot). Ettevalmistava töö ja omanikujärelevalve
tegemise kohta hinnavõrdlustabelit koostama
ei pea.

vastavalt Ehitusluba on nõutav:
Ehitus1) Maaparandusseaduse kohaselt, kui
toetatavaks tegevuseks on maaparandussüsteemi koosseisu kuuluvate hoonete ja
rajatiste ning maaparandussüsteemil asuva
tuletõrjetiigi ehitamine või rekonstrueerimine;
2) Ehitusseaduse kohaselt, kui toetatavaks
tegevuseks on juurdepääsutee ning väljaspool
maaparandussüsteemi asuva tuletõrjetiigi
ehitamine või rekonstrueerimine.
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(12)

Investeeringuobjekti asukoha skeem

(13)

Kohaliku omavalitsusüksuse õiend selle
kohta, et investeeringuobjektiks on eratee ning see ei ole määratud avalikuks
kasutamiseks

Õiend on vajalik maaparandussüsteemi
teenindava
tee
rekonstrueerimise
ja
uuendamise korral ning
juurdepääsutee
rekonstrueerimise korral.

(14)

Arve või arve-saatelehest ärakiri ettevalmistavate tööde kohta ning arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse
ärakiri

Arve või arve-saateleht ettevalmistavate tööde
kohta esitatakse siis, kui taotletakse toetust ka
ettevalmistavate tööde kohta. Kui ettevalmistavate tööde eest on tasutud enne taotlusdokumentide sisseandmist, siis esitatakse ka
arvel või arve–saatelehel märgitud rahalise
kohustuse tasumist tõendav arvelduskonto
väljavõte või maksekorralduse ärakiri.

(15)

Maaparandusehitise projektkaart

Kui toetust taotletakse määruse lisa 1 punktides 1.1–1.7 ja 1.9 nimetatud investeeringuobjektide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.

(16)

Keskkonnakaitserajatise plaan

Kui toetust taotletakse määruse lisa 1 punktis
1.8 nimetatud investeeringuobjekti ning maaparandussüsteemil asuva määruse lisa 1 punktis 3.1 nimetatud tuletõrjetiigi ehitamiseks ja
rekonstrueerimiseks. Keskkonnakaitserajatise
plaani andmed võib PMA nõusolekul esitada
ka maaparandusehitise projektkaardil.

(17)

Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et
juurdepääsutee on juurdepääs põllumajandusmaale, erametsamaale, põllumajanduslikele tootmishoonetele või
erametsa tarbeks tuletõrjetiigi veevõtukohtadele, mis kuulub taotleja, MTÜ või
metsaühistu liikme omandisse või põllumajandusmaale, mis on antud taotlejale või MTÜ liikmele õiguslikul alusel
kasutamiseks vähemalt viieks aastaks
arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest

1) Selleks dokumendiks, mis tõendab, et see
maa, millele juurdepääsuks teed ehitatakse või
rekonstrueeritakse, on maatulundusmaa koosseisu kuuluv põllumajandusmaa, võib olla
investeeringuobjekti asukoha skeemil näidatud
sellest katastriüksuse plaanist ärakiri millele
juurdepääsuteed ehitatakse või rekonstrueeritakse. Põllumajandusmaa kuuluvust maatulundusmaa koosseisu kajastab katastri-üksuse
plaani eksplikatsioon.

Skeemile tuleb märkida kavandatava investeeringuobjekti asukoht ja sellega seotud
katastriüksuste piirid ja katastritunnus.

Kui toetust taotleb ettevõtja, kes kasutab nimetatud maad õiguslikul alusel, siis sobib selle
tõendamiseks ärakiri vähemalt 5 aastaks sõlmi- 19 -

tud rendilepingust;

2) Selleks dokumendiks, mis tõendab, et
maa, millele juurdepääsuks teed ehitatakse
või rekonstrueeritakse, on maatulundusmaa
koosseisu kuuluv erametsamaa, võib olla
investeeringuobjekti
asukoha
skeemil
näidatud sellest katastriüksuse plaanist
ärakiri, millele juurdepääsuteed ehitatakse
või
rekonst-rueeritakse.
Metsamaa
kuuluvust maatulundus-maa koosseisu
kajastab katastriüksuse plaani eksplikatsioon.
3) Selleks dokumendiks, mis tõendab, et
need hooned, millele juurdepääsuks teed
ehitatakse või rekonstrueeritakse, on põllumajanduslikud tootmishooned, võib olla
näiteks ärakiri ehitisregistri väljavõttest, mis
on (vallasasjade puhul) ka nende hoonete
omandiõigust tõendavaks dokumendiks;
4) Selleks dokumendiks, mis tõendab, et tuletõrjetiik, mille veevõtukohale juurdepääsuks
teed ehitatakse või rekonstrueeritakse, paikneb
maatulundusmaa koosseisu kuuluval erametsamaal, võib olla investeeringuobjekti asukoha skeemil näidatud sellest katastriüksuse
plaanist ärakiri, millel asub tuletõrjetiik, millele juurdepääsuks teed ehitatakse või
rekonstrueeritakse. Metsamaa kuuluvust maatulundusmaa koosseisu kajastab katastriüksuse
plaani eksplikatsioon.
(18)

Ärakiri katastriüksuse plaanist, mis tõendab tuletõrjetiigi paiknemist taotleja,
metsaühistu või maaparandusühistu
liikme omandis oleval metsamaal, mis
kuulub maatulundusmaa koosseisu

Ärakiri investeeringuobjekti asukoha skeemil
näidatud sellest taotleja, metsaühistu või maaparandusühistu liikme omandis olevast katastriüksuse plaanist, millel paikneb või millele on
kavandatud ehitada tuletõrjetiik. Metsamaa
kuuluvust maatulundusmaa koosseisu kajastab
katastriüksuse plaani eksplikatsioon.

(19)

Tuletõrjetiigi ehitusprojekt, mis on koos- Ehitusprojekt on vajalik juhul, kui toetust taotkõlastatud PMA-ga ja Päästeameti koha- letakse väljaspool maaparandussüsteemi paikliku päästeasutusega
neva tuletõrjetiigi (määruse lisa 1 punktis 3.1
nimetatud investeeringuobjekti) ehitami-seks
või rekonstrueerimiseks.
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(20)

Juurdepääsutee ehitusprojekt, mis on Ehitusprojekt on vajalik, kui toetust taotletakse
kooskõlastatud PMA-ga
määruse lisa 1 punktides 2.1-2.4 nimetatud
juurdepääsutee
ehitamiseks
või
rekonstrueerimiseks.

(21)

Ärakiri mittetulundusühingu või metsa- Ärakiri selle üldkoosoleku protokollist, millest
ühistu üldkoosoleku protokollist
nähtub tema liikmete vastuvõetud otsus taotleda toetust meetme 1.8 raames ja üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga.

(22)

Ärakiri investeeringuobjekti aluse maa Leping (dokument), mis tõendab et mittetukasutamise lepingust (dokumendist)
lundusühingu liikme volitatud isik või ettevõtja kasutab investeeringuobjekti alust maad
õiguslikul alusel, juhul kui ta ei ole selle maa
omanik.

(23)

Ärakiri mittetulundusühingu või metsa- Määruse lisa 2 kinnituskirja vormi saab PRIAühistu liikmete kinnituskirjast
st või Internetist. Kinnituskirjaga kinnitab mittetulundusühingu või metsaühistu liige oma
nõusolekut toetuse taotlemise ja sellega kaasnevate kohustuste võtmise kohta.

(24)

Investeeringuobjekti aluse maa omaniku Kui toetust taotleb ettevõtja, kes ei ole nimetakirjalik nõusolek investeeringu tegemi- tud maa omanik.
seks

(25)

Kaasomaniku kirjalik nõusolek investee- Kui investeeringuobjekt, mille kohta toetust
ringu tegemiseks
taotletakse, asub kaasomandis oleval maal.

(26)

Mittetulundusühingu
liikmete nimekiri

ja

metsaühistu Liikmete nimekiri koos nende isiku- või registrikoodidega peab olema koostatud mitte varasema kui punktis 21 üldkoosoleku toimumise
seisuga, kus võeti vastu otsus taotleda toetust
meetme 1.8 raames.

Kui tegemist on jätkuprojektiga, on soovitav maaparandussüsteemi plaanil arusaadavalt (eri värvidega)
märgistada osad, millele varem toetust küsiti ja saadi ning millisele osale seekord toetust taotletakse.

TAOTLUSE ESITAMINE PRIA-LE
Taotleja võib ettenähtud tähtajal esitada ühe taotluse, millega võib toetust taotleda mitme investeeringuobjekti kohta.
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Enne dokumentide esitamist kontrollige üle, et kõigil dokumentidel oleksid õiged kuupäevad ja
allkirjad, et dokumendid oleksid esitamise hetkel kehtivad ning investeeringuobjekti nimetus ja
summa oleks kõikides nõutavates dokumentides sama. Jälgige, et kõigil esitatud dokumentidel oleksid
kirjas ettevõtte õiged registreerimisnumbrid, äriühingu esindajate isikukoodid jm.
Toetuse saamiseks vajalikud dokumendid soovitame esitada PRIA maakondlikusse teenindusbüroosse.
PRIA maakondlikud bürood teenindavad teid esmaspäeviti kell 8.30-18.00, teisipäevast reedeni kl
8.30-16.00. Taotluse esitamise aja saate eelnevalt broneerida kodulehe www.pria.ee vahendusel,
helistades maakondlikku büroosse või infotelefonil 7377 678. Taotluse vastuvõtuks teenindusbüroos
kulub orienteeruvalt tund, palume selle ajakuluga arvestada. Palume mitte jätta dokumentide esitamist
viimasele päevale!
Taotlusdokumentide esitajal tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument (pildi ja isikukoodiga). Kui
taotluse toob PRIAsse taotleja esindaja, kel ei ole seadusjärgset esindusõigust, siis peab tal olema kaasas
tema volitusi tõendav volikiri.
Taotlust on võimalik esitada ka elektroonselt aadressil info@pria.ee või posti teel aadressil PRIA, Narva
mnt 3, Tartu 51009. Elektroonsel esitamisel tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.
Soovitame siiski investeeringutoetuste taotluse esitada paberil täidetult PRIA teenindusbüroosse. Teenindusbüroosse esitamise juures on
eeliseks, et klienditeenindaja teeb teie taotlusdokumentide esmase kontrolli ja kui leitakse puuduseid, siis informeeritakse teid sellest kohe.
Kui te saadate taotluse posti teel, siis esmast taotlusdokumentide kontrolli klienditeenindaja poolt ei toimu ja seega on suurem võimalus,
et teie taotluses on vigu ja teile saadetakse järelpärimine, mis omakorda pikendab taotluse menetlemist.

Lisateavet saab küsida maakondlikest büroodest või investeeringutoetuste
infotelefonil 7377 678 või saates e-kirja aadressil info@pria.ee.

TAOTLUSE MENETLEMINE PRIAS
Taotluse esitamisel kontrollib PRIA teenistuja, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas ja
nõuetekohaselt täidetud. Seejärel taotlus registreeritakse IT-süsteemis ja saab ainulaadse viitenumbri.
Soovitame taotluse antud viitenumbrit kasutada kogu edaspidises kommunikatsioonis PRIAga – järelepärimistele vastamisel,
lisamaterjalide esitamisel, infotelefoniga suhtlemisel jne. See hõlbustab teie taotluse ja sellega seotud materjalide leidmist ja seeläbi
kiirendab teile vastamist.

Pärast taotluse esitamist olge kättesaadav juhuks kui otsuse tegemiseks on vaja
Teile esitada täiendavaid küsimusi.
Juhime tähelepanu, et kui esitate PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke
dokumente, siis on teil võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul taotlusvooru viimaseks päevaks. Kui taotuste vastuvõtuperioodi kestel taotluses olevad puudusi ei
kõrvaldata, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema).
Kui avastate ise taotluses esinenud vead enne taotlusvooru lõppu või inspektori poolt kontrollakti
koostamist, siis võite esitada kirjaliku avalduse taotluse läbivaatamise lõpetamiseks. Taotlusdokumente
ei tagastata, kuid taotluse menetlemine katkestatakse ning teil on võimalus esitada uus korrektne
taotlus taotlusvooru jooksul.
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Seejärel kontrollitakse vastuvõetud taotluse nõuetekohasust ja selles esitatud andmete õigsust ning
taotleja ja kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti vastavust määruses sätestatud nõuetele.
Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks on PRIA-l õigus kasutada teiste andmekogude andmeid
(Äriregister, Kinnistusraamat jne). Vajadusel tehakse andmete täpsustamiseks teile järelepärimine või
kohapeal eelkontroll. Kontrolli hõlbustamiseks on soovitatav, et kohal oleks ka kontrollitava ettevõtte
raamatupidaja. Kontrolli lõppedes täidab inspektor kontrollakti, mille allkirjastavad mõlemad pooled.
Taotleja poolt peab alla kirjutama allkirjaõiguslik isik.
Juhime tähelepanu, et PRIA teenistuja ei ole konsulent, seega ei saa nad anda ettevõtjale nõu vigade parandamiseks või dokumentide
sisuliseks koostamiseks. PRIA teenistuja ei tea ega saa teile menetluse käigus öelda, kas te saate toetust või mitte, sest taotluste
menetlemine veel jätkub ja toetuse saajad selguvad alles peale kõigi taotluste menetlemist ja paremusjärjestuse moodustamist.

PRIA teeb taotluste hindamise tulemusel moodustatud taotluste paremusjärjestuse alusel taotluse
rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.
PRIA saadab posti teel väljastusteatega tähtkirjaga toetuse saajale koos toetuse taotluse rahuldamise
otsusega kulude deklareerimiseks määruse lisas toodud kuludeklaratsiooni.

Taotluse menetlusprotsess alates taotluste vastuvõtu lõppemisest (alates taotluse esitamise tähtaja
viimasest päevast) kuni taotluse rahuldamise otsuse tegemiseni võib kesta kuni 90 tööpäeva.
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II PEATÜKK. TEGEVUSED PÄRAST TOETUSE MÄÄRAMIST
INVESTEERINGU TEOSTAMINE
Investeeringu tegemisega võib alustada taotluse esitamise päevale järgneval päeval, kuid investeeringut
tõendavaid dokumente hakkab PRIA vastu võtma alles pärast toetuse määramise otsuse tegemist.
Investeering tuleb teha kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Investeeringut ei pea tegema kohe täies mahus, vaid investeeringut tõendavaid dokumente koos kuludeklaratsiooniga (edaspidi
maksenõue) on võimalik esitada kuni kaheksas osas. Juhime tähelepanu, et ettemaks ei ole abikõlblik – st lisaks raha tasumisele peab
olema valmis ka vastav osa investeeringust.

Investeeringu tegemist võib alustada ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid võivad olla
väljastatud alates taotluse esitamise päevale järgnevast päevast.
Kui te ei ole investeeringut ettenähtud tähtajaks teinud ja selle kohta maksenõuet PRIA-le esitanud,
siis toetust välja ei maksta. Kui te ei ole investeeringut ettenähtud tähtajaks täielikult teinud ja/või see
ei täida taotluses lubatud eesmärki ning teile on toetus osaliselt välja makstud, siis nõutakse juba varem
välja makstud toetus tagasi.

INVESTEERINGUOBJEKTI TÄHISTAMINE
Maaelu arengukava (MAK) toetuse abil rahastatud objektid tuleb tähistada vastavalt
põllumajandusministri määrusele „Maaelu arengu toetuste andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle
avalikustamise ning toetatud objektide tähistamine ja Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD)
osaluse viitamise kord― kohaselt, mille aluseks on Euroopa Komisjoni määruses nr 1974/2006
kehtestatud eeskirjad.
Tähistamiseks tuleb kasutada Maaelu arengukava logo koos Euroopa Liidu embleemi ja juhtlausega.
PRIA kontrollib tähistuse olemasolu. Tähistust tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast PRIA poolt
viimase väljamakse tegemist.
Täpsemad juhised objektide tähistamiseks leiate aadressil www.pria.ee/toetused/valdkond/teadmiseks/objektide_tahistamine.

MAKSENÕUDE ESITAMINE
Toetusraha kättesaamiseks peate PRIA-le esitama pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja
tasumist maksenõude (vormikohase kuludeklaratsiooni koos investeeringut tõendavate
dokumentidega). Selliseid maksenõudeid saab esitada maksimaalselt kaheksa. Kuludeklaratsiooni
vormi
saate
PRIA
kodulehelt
aadressil
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/pollu_ja_metsamajanduse_infrastruktuuri_i
nvesteeringutoetus_2010/. Samuti võite kuludeklaratsiooni blankette küsida PRIA maakondlikest
teenindusbüroodest.
Maksenõue tuleb esitada PRIA-le aadressil:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Maaelu investeeringutoetuste büroo
Narva mnt. 3, Tartu 51009
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Dokumendid võib sel aadressil ka ise kohale tuua või saata digitaalselt aadressil info@pria.ee.
Lisainformatsiooni saate investeeringutoetuste infotelefon 737 7678 või aadressil info@pria.ee.

Kuludeklaratsiooni täites pidage silmas järgmist.
Märkige kuludeklaratsioonile taotleja nimi, registrikood ja taotluse viitenumber.
Vastavasse lünka kuludeklaratsioonil märkige kindlasti, mitmenda kuludeklaratsiooni käesoleva
taotluse kohta esitate ja selle kuludeklaratsiooniga esitatav maksenõude abikõlblik summa.
Siinkohal pidage meeles, et kuludokumente on teil võimalik esitada kuni kaheksas osas. Tehtud investeeringu maksumus märkige
käibemaksuta ,kui käibemaks ei ole toetatav, ja käibemaksuga, kui käibemaks on toetatav.

Kui esitate makset tõendavaid dokumente korraga mitme investeeringuobjekti kohta, märkige kõik
esitatavad dokumendid ühele kuludeklaratsioonile.
Tehke rist kasti ―lõplikult‖, kui saadate kuludeklaratsiooniga:
o korraga kogu projekti investeeringut tõendavad dokumendid;
o projekti viimase osa teostamist tõendavad dokumendid.
Tehke rist kasti ―osaliselt‖, kui esitate kuludeklaratsiooniga projekti osaliselt teostamist tõendavad
dokumendid.
Kui kogu projekti või selle osa maksumus, mille kohta esitate kuludeklaratsiooni, on võrreldes
taotluses esitatud investeeringu maksumusega muutunud, märkige investeeringu uus maksumus
ning muutumise põhjus kindlasti ära ka kuludeklaratsioonil.

Investeeringut tõendavad dokumendid
Investeeringut, ettevalmistavaid töid ja omanikujärelevalve tegemist tõendavad dokumendid, mis tuleb
esitada koos kuludeklaratsiooniga, on järgmised:
1. Hankija poolt taotlejale väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri
Nimetatud dokumendil näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud hankija hinnapakkumisele.
Arvel peavad olema järgmised Käibemaksuseaduses ja Raamatupidamise seaduses nõutavad andmed:
müüja nimi, aadress ja registreerimisnumber või isikukood ning käibemaksukohustuslasena registreerimise number;
arve number ja väljastamise kuupäev;
ostja nimi ja aadress;
kauba või teenuse nimetus, kogus, hind ning kaupade ja teenuste kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos
käibemaksuga käibemaksumäärade lõikes;
kauba või teenuse maksustatav väärtus, juhul kui see erineb eelmises punktis nimetatud hinnast;
käibemaksusumma käibemaksumäärade lõikes;
kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev, juhul kui see erineb arve väljastamise kuupäevast;
arve vastuvõtja (toetuse saaja) allkiri (Raamatupidamise seadus: majandustehingut kirjendavat
raamatupidamiskohustuslast esindava isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab (kinnitavad) majandustehingu toimumist).
2.

Maksekorralduse ärakiri või arvelduskonto väljavõte, mis kinnitab arve või arve-saatelehe eest
tasumist.
Maksekorralduse selgituse lahtrisse märkige tasutava arve või arve-saatelehe number ja hankija poolt arve väljastamise kuupäev.
Kulutus peab olema tehtud taotleja poolt, seega peab maksekorraldusel olema maksjaks kindlasti taotleja. Arve eest peab tasuma
pangaülekandega. Sularahamaksed ei ole abikõlblikud ja selle eest toetust välja ei maksta.

3. Selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud osutatud teenuse,
tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kui
investeeringuobjektiks on ehitis. Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt peab olema allkirjastatud
kahepoolselt, st nii tööde üleandja kui ka vastuvõtja poolt.
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Kui maaparandussüsteemi ehitamine või rekonstrueerimine on lõpetatud, siis PMA kinnitud
maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti ärakiri.
4.

5. Ettevalmistava töö puhul esitab toetuse saaja ainult kuludeklaratsiooni, kui arve tasumist tõendav
arvelduskonto väljavõte või makskorralduse ärakiri esitati koos arve ja arve-saatelehe ärakirjaga taotluse
esitamisel.

Investeeringut tõendavad dokumendid kapitalirendi (liisingu) kasutamise korral
Investeeringu tegemisel võite kasutada Krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutseva
krediidiasutuse või tema konsolideerimisgruppi kuuluva finantseerimisasutuse teenust, mille
kontaktandmed leiate Finantsinspektsiooni kodulehelt (http://www.fi.ee/?id=286).
Kui teete oma investeeringu kapitalirendi tingimustel liisingufirma kaudu, on nõuded investeeringut
tõendavatele dokumentidele mõnevõrra erinevad.
Kapitalirendi (liisingu) korral on investeeringut tõendavad dokumendid järgmised:
1. Hankija poolt liisingufirmale väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
Ärakirjal peavad olema eelmises peatükis nimetatud Käibemaksuseaduses ja Raamatupidamise seaduses nõutavad rekvisiidid.

2. Arve või arve-saatelehe tasumist kinnitav maksekorralduse ärakiri või arvelduskonto väljavõte, mis
kinnitab arve või arve-saatelehe eest tasumist;
Maksekorraldus, millega liisingufirma on tasunud hankijale tema väljastatud arve eest.

3. Liisingufirma ja taotleja vahelise kapitalirendilepingu ärakiri koos lepingu juurde kuuluva
maksegraafiku ärakirjaga Eesti krooni ja euro vääringus. Liisingulepingu maksegraafik ei tohi olla
pikem kui 60 kuud (järelvalveperiood).

MAKSENÕUDE KONTROLL
Kõikide maksenõuete suhtes teostatakse PRIAs halduskontrollid, mis hõlmavad kõiki võimalikke ja
asjakohaseid haldusmeetmetega kontrollitavaid üksikasju. Kontrollitakse kaasfinantseeritavate toodete
või teenuste tarnimist, taotletavate kulutuste reaalsust, lõpetatud tegevust võrreldes tegevusega, millele
toetusetaotlus esitati ja toetust anti.
Kui teie kuludeklaratsiooniga esitatavates dokumentides on puudusi või vigu, tehakse teile
järelepärimine. Kuna toetuse väljamaksmine toimub kolme kuu jooksul alates korrektsete
dokumentide laekumisest PRIA-sse, siis järelepärimine lükkab toetuse väljamakse tähtaega edasi. Seega,
olge investeeringu tegemist tõendavate dokumentide saatmisel tähelepanelik, et kõik vajalikud
dokumendid saaksid saadetud ja oleksid korrektselt vormistatud.

INVESTEERINGU TEOSTAMISE KONTROLL
Enne toetuse väljamaksmist kontrollitakse taotleja juures kohapeal investeeringu olemasolu ning seda,
kas on tegemist sama investeeringuga, millele taotluse rahuldamise otsus tehti. Kontroll viiakse läbi
kuu aja jooksul pärast seda, kui korrektsed investeeringut tõendavad dokumendid on PRIA-sse
jõudnud. Kohapealset kontrolli teeb koostöös PRIA-ga PMA spetsialist.
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Inspektor lepib taotlejaga telefoni teel kokku kontrollima tuleku aja ning täpsustab vajadusel
kontrollitavaid dokumente. Kui taotleja teeb investeeringu ühes osas, toimub üks kohapealne kontroll,
kui mitmes osas, siis vähemalt kaks kontrolli: esimese ja viimase osamakse kuludokumentide esitamise
järel. Inspektor kontrollib investeeringu olemasolu ja asukohta, investeeringu vastavust väljavalitud
hinnapakkumisele ja töövõtulepingule, teostatud investeeringu
kajastamist raamatupidamises,
investeeringuobjekti omandiõigust tõendavat dokumenti, kapitalirendi puhul kasutusõigust kinnitavat
dokumenti ja ehitise korral ehitise kasutusluba või maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti.

Kontrolli hõlbustamiseks on soovitatav, et kohal oleks ka toetuse saaja
ettevõtte raamatupidaja.

Kui ettevõttes on ärakirjade tegemise võimalus, siis palun võimaldage inspektoril teha tema valitud
dokumentidest koopiaid.
Kontrolli lõppedes täidab inspektor kontrollakti, mille allkirjastavad nii toetuse saaja esindaja kui ka
inspektor. Üks eksemplar kontrollaktist jääb taotlejale. Taotleja poolt peab alla kirjutama
allkirjaõiguslik isik. Volitatud isiku korral kontrollib inspektor kirjaliku volikirja olemasolu ning isikut
tõendavat dokumenti.
Kui kontrolli käigus leitakse puudus, mida on võimalik mõistliku aja jooksul kõrvaldada, siis tehakse
toetuse saajale ettekirjutus ning toetust enne selle täitmist välja ei maksta. Kui leitud puudust ei ole
võimalik kõrvaldada, siis toetust välja ei maksta.

VÄHENDAMINE JA VÄLJAARVAMINE
Kui maksenõude ja/või investeeringu teostamise kontrolli tulemusena leitakse, et toetuse saaja esitatud
maksenõude summa ületab tegelikku abikõlblikku toetusesaajale makstavat summat rohkem kui 3 %,
vähendatakse toetusesaajale makstavat summat omakorda esitatud ja abikõlblike summade vahe võrra.
Vähendamist ei rakendata, kui toetusesaaja suudab näidata, et ta ei ole süüdi mitteabikõlblike
summade kaasamisel.
Näiteks kui on esitatud maksenõue summas 100 000 krooni, saamaks toetuse väljamakset summas 50 000 krooni (toetuse määr 50%)
ning kontrollimisel leitakse, et tegelikult sisaldab maksenõue abikõlblike kulutusi ainult 90 000 krooni, siis rakendatakse vähendamist,
sest need summad (100 000 ja 90 000) erinevad rohkem kui 3%. Seega tuleb väljamakstavat summat vähendada nende summade vahe
võrra (100 000 – 90 000 = 10 000). Reaalne väljamakstav toetus on seega 40 000 krooni (100 000 – 10 000 (mitteabikõlblik osa) –
10 000 (vähendamise osa) = 80 000 * 50% = 40 000). Vähendamise arvelt (antud näites 10 000 krooni) ei saa hiljem esitada uusi
abikõlblikke kulutusi. Vähendamise nõue on kirjeldatud Komisjoni määruses (EÜ) nr 1975/2006 artiklis 31.

Kui leitakse, et toetusesaaja on tahtlikult esitanud valeandmeid, siis antud taotluse alusel toetust ei
maksta ning juba välja makstud summad nõutakse tagasi. Lisaks arvatakse toetusesaaja välja sama
meetme alusel toetuse saamise võimalusest kõnealusel EAFRD aastal ning sellele järgneval EAFRD
aastal.
EAFRD aasta on 16. oktoober kuni järgmise aasta 15. oktoobrini.
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TOETUSE VÄLJAMAKSMINE
Nõuetekohaste investeeringut tõendavate dokumentide esitamisest kuni väljamakse tegemiseni võib
minna aega kuni 3 kuud. Järelepärimine lükkab väljamakse tähtaega edasi. Kõik arveldused toimuvad
ainult pangaülekannetega.
Kui investeeringu teostamise kontrolli tulemus on positiivne, siis koostab PRIA toetuse väljamaksmise
käskkirja, valmistab ette maksekorralduse ja saadab selle Rahandusministeeriumi riigikassa osakonda eRiigikassasse ülekande tegemiseks. Toetussumma kantakse teie pangaarvele. Kui olete teinud
investeeringu liisingu abil, kantakse toetus otse liisingufirma arveldusarvele.
Palun hoolitsege varakult selle eest, et kliendiregistris olev info oleks õige, vastsel korral ei pruugi toetus laekuda teie soovitud
arveldusarvele. Kõik muudatused peaksid olema kliendiregistris tehtud vähemalt nädal enne makse saamist.
Tundke huvi selles vastu, et liisingufirma vähendaks liisingufirma arveldusarvele laekunud toetussumma võrra teie järgnevate perioodide
väljaostumakseid.

JÄRELKONTROLL
Eesmärgiga tagada saadud toetuse sihipärane kasutamine, teeb PRIA veel viie aasta jooksul pärast
toetuse väljamaksmist järelkontrolle. Järelkontrollid tehakse valimi alusel.
Järelkontrollist informeeritakse toetuse saajat samamoodi nagu eelnevate kontrollide korral. Inspektor
kontrollib, kas investeeringuobjekt on toimiv ja kasutusel, kas investeeringuobjektiga seotud maa
sihtotstarve ei ole muutunud, kas objekt kuulub endiselt toetuse saajale ning kas olete täitnud ka teisi
toetuse saajale määruses sätestatud kohustusi (on tehtud maaparandussüsteemi nõuetekohased
hooldustööd ja kui toetatava tegevuse hulka kuulus ka muldade lupjamine, on korraldatud
mullaproovi võtmine ja mullaproovi tulemuste kajastamine põlluraamatus). Samuti kontrollib
inspektor toetuse summa ja investeeringuobjekti kajastamist toetuse saaja raamatupidamises.
Täiendavalt võidakse kontrollida vastavalt investeeringule ka teiste institutsioonide ja ametite
koostatud akte ja lube.
Järelkontrolli toimumine fikseeritakse kontrollaktis, mille allkirjastavad toetuse saaja ja kontrolli
teostanud inspektor, ning millest üks eksemplar jääb investeeringutoetuse saajale.
Korruptsiooni ja vigade vältimiseks kontrollitakse ka PRIA teenistujate tööd. Seega võib juhtuda, et
teid ja teie investeeringut kontrollitakse mitu korda. Kontrollijateks võivad olla PRIA teenistujad (nt
inspektori läbiviidud eelkontrolli teeb teistkordselt üle PRIA keskuse ametnik), Riigikontroll, Euroopa
Komisjoni audiitorid või muud selleks volitatud ametnikud.

NÕUDED TOETUSE SAAJALE
Toetuse saaja on kohustatud:
investeeringuobjekti säilitama ja sihipäraselt kasutama vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
saadud toetusraha mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel tagasi maksma;
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võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.
kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitama PRIA-t
käibemaksukohustuslaseks registreerimisest.

kirjalikult

Lisaks peab toetuse saaja PRIAt kirjalikult teavitama alates taotluse esitamisest kuni viie aasta
möödumiseni arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest:
oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
äriühingu osa või aktsia võõrandamisest või liikmelisuse muutusest;
ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa
üleminekust;
tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest PRIAlt kirjalikult nõusoleku saamiseks;
toetuse saamise või toetuse kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu taotluses esitatud
andmed ei ole enam täielikud või õiged.

TOETUSE TAGASINÕUDMINE
Toetus kuulub tagasinõudmisele juhul, kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et investeeringuobjekti
ei ole säilitatud ja sihipäraselt kasutatud, toetuse saaja on esitanud ebaõigeid või mittetäielikke
andmeid või takistab kontrollimist, investeeringuobjekt on hävinud toetuse saaja süül, toetuse saaja on
jätnud tähtaegselt täitmata järelevalveametniku ettekirjutuse toetuse ebaõige kasutamise rikkumise
lõpetamiseks, edasiste rikkumiste ärahoidmiseks ja rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks,
toetuse saaja ei ole lõpetanud investeeringu elluviimist täies mahus (eesmärk jääb täitmata) või ilmneb
tagantjärgi mõni asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud.
Sellisel juhul teeb PRIA toetuse tagasinõudmise otsuse. Selgituse kuidas toimida siis, kui teile on saadetud käskkirja väljavõte toetuste
tagasinõudeotsusega, leiate PRIA kodulehelt aadressil www.pria.ee/toetused/valdkond/teadmiseks/volad_ja_tagasinouded/.

SALDODE KONTROLLIMINE
Majandusaasta lõppedes saadetakse saldokinnitused nendele toetuse saajatele, kelle suhtes on PRIA-l
kohustusi või nõudeid ning kelle summaarne kliendipõhine nõue või kohustus on suurem kui 10 000
krooni (639.12 eurot). Saldokinnitused võimaldavad taotlejatel kontrollida aasta lõpu seisuga
kohustuste või nõuete saldot ja lahknevuste korral selgitada välja erinevused.
Saldokinnitused postitatakse hiljemalt 31. jaanuaril ning vastuseid ootab PRIA faksi või posti teel
tagasi kümne päeva jooksul.

Soovime edu taotlemisel!
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