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IVIKA MAIDRE, 
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 
projektijuht

Kas on valitud õiged 
seirenäitajad 
(seirenäitajate puhul saab abi 
MTÜ personalilt)

* Taotluste vastuvõtja kont-
rollib, kas taotlusvormil on 
valitud õiged seirenäitajad - 
võrdleb lisa 9 (projektitaotlu-
se) real 10.3. seirenäitaja koodi 
meetme määruse lisa 10 vasta-
vate seirenäitajatega.

* Meetme koodi valimisel, 
juhul kui tegevusgrupi meet-
mel on võimalik rohkem kui 
üks meetme kood, peab püüd-
ma valida projekti tegevuse 
kohta peamise suuna (koodi), 
millele tegevus vastab (näi-
teks rahalise panuse / sisu alu-
sel).

Lisada äriühingu 
majandusaasta aruande 
koopia, kui seda ei ole 
äriregistris, FIE puhul 
tulude-kulude koond

* Juhul kui projektitaotle-
jast äriühingu majandusaas-
ta aruanne peab vastavalt raa-
matupidamise seadusele ole-
ma ka auditeeritud, siis lisada 
ka auditeerimise otsus.

Lisada hinnapakkumised 
vastavalt nõuetele või 
eelarve

* Juhul kui projekti tegevu-
se eelarve ületab kolme hinna-
pakkumise kohustuse summat 
156 466 krooni (LEADER-mää-
rus § 32 lõige 2), tuleb esitada 
kohe koos taotlusega ka nõu-
tavad hinnapakkumised, mär-
kides ära, milline hinnapakku-
mine on valitud.

* Juhul kui projekti tege-
vused jäävad alla 156 466 
krooni, siis lisatakse üks hin-
napakkumine või nn pehme-
te tegevuste puhul on luba-
tud vabas vormis kavandata-
va tegevuse eeldatav maksu-
mus kululiikide kaupa (telli-
tud teenused või tööd, sh töö-
lepingu või töövõtu- või kä-
sunduslepingu alusel, ning os-
tetavad kaubad).

* OLULINE - kõik projek-
ti tegevused (tellitud teenu-
sed või tööd, sh töölepingu või 
töövõtu- või käsunduslepingu 
alusel, ning ostetavad kaubad) 
PEAVAD OLEMA PROJEKTI-
GA OTSESELT SEOTUD ja ei 
saa olla sellised tegevused (ku-
luliigid), mida projektitaotleja 
oma igapäeva tegevuste tege-
miseks teeb (põhiülesannete 
täitmisega seotud tegevused, 
näiteks halduskulud, igapäeva-
se tegevusega seotud materja-
li ja kauba kulud, töötajate pal-
gakulu jne).

* Juhul kui koos taotluse-
ga esitatud pakkumiskutsega 
valitud hankija muutub (näi-
teks hankija ei saa mingil põh-

Kuidas taotlusi õigesti vormistada

Taotlusvormide täitmise INFOPÄEV esmaspäeval, 25. mail kell 15 Vaivara vallas Laagna külas maarahvaseltsi Vanatare seltsimajas. 

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu võtab vastu 
projektitaotlusi 1-12. juunini Ida-Viru 
maavalitsuse hoones (Keskväljak 1) toas 313 
kella 9-16 või posti teel. 
Viimane kehtiv postitempel on 12.06.2009. 
Konsultatsiooni võimalus kuni 5. juunini.

Dokumendid tuleb koostada vähemalt kahes 
identses eksemplaris, millest esimese saab 
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja teine 
esitatakse PRIA-le.

Kirjalikule dokumentatsioonile lisatakse 
digitaalselt kättesaadavad vormid ja 
lisadokumendid digitaalsel andmekandjal 
(CD, mälupulk). 

ESITADA TULEB: 

1. vormikohane taotlus koos lisadega - 
   põllumajandusministri 12. juuni 2008. a 
   määruse nr 59 "Leader meetme raames 
   antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja 
   projektitoetuse saamise nõuded, toetuse 
   taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem 
   kord" lisas 9 toodud vorm,
   taotlusele lisatakse andmeid tõendavate 
   dokumentide koopiad,

2. MTÜ Kirderanniku Koostöökogu taotlusvorm,
3. organisatsiooni CV,
4. projektijuhi CV,
5. vähese tähtsusega abi teatis.

Vaata lisainfot: www.kirderannik.ee. 

justel seda tegevust enam te-
ha, hankija lõpetab tegevuse 
või muud põhjused), siis esi-
tab projektitaotleja viivitama-
tult PRIA-le kirjaliku taotlu-
se hankija vahetuseks, lisades 
uued pakkumised, märkides 
väljavalitud pakkumise (LE-
ADER-määrus § 40 - muuda-
tustest teavitamine).

Lisada seltsingulepingu 
koopia

* Juhul kui projektitoetu-
se taotleja on seltsing, siis on 
soovitatav kohe koos taotluse-
ga lisada määruse § 28 lõike 2 
punktis 1 nimetatud kirjaliku 
seltsingulepingu koopia.

Lisada ehitusprojekti 
põhijoonised ja seletuskiri, 
ehitusluba või kirjalik 
nõusolek

* Juhul kui projekti tegevu-
seks on vaja või projekt sisal-
dab hoone rajamist või reno-
veerimist, tuleb koos taotluse-
ga esitada ehitusluba või koha-
liku omavalitsusüksuse kirja-
liku nõusoleku koopia , kui see 
on nõutav ehitusseaduse koha-
selt, ning samuti koopia ehi-
tusprojekti joonistest ehitise 
üldvaadete kohta koos ehitus-
projekti seletuskirjaga.

Lisada investeeringuobjekti 
omandiõiguse 
dokumendid

* Koos taotlusega lisada koo-
pia dokumendist, mis tõendab, 
et kavandatav investeeringu-
objekt kuulub taotleja oman-
disse või on antud taotlejale 
õiguslikul alusel kasutamiseks 
taotluse esitamisest kuni vähe-
malt viieks PRIA poolt viima-
se toetusosa väljamaksmisele 
järgnevaks aastaks.

Lisada soovitatavalt 
põhivara nimekiri

* Juhul kui taotletakse toe-
tust ettevõtluse (ettevõtjad) 
või ettevõtluslaadse majandu-
setegevuse (MTÜ, SA) aren-
damise investeeringuteks, siis 
on SOOVITATAV § 31 lõike 4 
punktis 16 (asendusinvestee-
ringu kulud ei ole abikõlbli-
kud) nõude kontrollimiseks li-
sada eelnenud majandusaasta 
seisuga põhivara nimekiri või 
põhjendatud juhtudel väljavõ-
te kavandatava toetuse objek-
tiga samaliigiliste põhivaraob-
jektide nimekirjast. Põhivara 
nimekiri peab kajastama and-
meid põhivara soetamise aas-
ta ning põhivara soetamis- ja 
jääkväärtuse kohta.

Kontrollime, ega tegu ei ole 
asendusinvesteeringuga

Asendusinvesteeringu ku-
lud ei ole abikõlblikud, see 

tuleneb nõukogu määrusest 
1698/2005 ja komisjoni mää-
rusest 1974/2006.

Asendusinvesteeringu de-
finitsioon (võetud LEADER-
määruse seletuskirjast):

asendusinvesteeringuteks 
loetakse investeeringuid, 
mille abil lihtsalt asendatak-
se olemasolev ehitis või sel-
le osa või masin või seade 
uue ajakohastatud ehitise või 
selle osaga või masinaga või 
seadmega ilma tootmismah-
tu vähemalt 25% võrra suu-
rendamata või tootmise ise-
loomu või kasutatavat tehno-
loogiat põhjalikult muutma-
ta. Asendusinvesteeringuks 
ei loeta vähemalt 30 aasta 
vanuse ehitise täielikku lam-
mutamist ja asendamist aja-
kohastatud ehitisega ega ehi-
tise rekonstrueerimist, kui 
selle kulud moodustavad vä-
hemalt 50% uue samaväärse 
ehitise väärtusest. Asendusin-
vesteeringuks ei loeta ka roh-
kem kui kümne aasta vanuse 
masina ja seadme asendamist 
uue masina ja seadmega.

Tähelepanu asjadega, mille 
kasutusiga ei pruugi olla viis 
aastat, kuid mille kohta kehtib 
viieaastane järelevalveperiood 
(nt pallid, sporditarvikud jms). 
Selliste asjade soetamise pu-
hul peab taotleja arvestama, et 
tal on objekti viieaastase säili-
tamise kohustus ja ka sihtots-
tarbelise kasutamise kohustus. 
Kui mõni asi peaks varem kat-
ki minema, peab taotleja selle 
ise asendama.

Lisada teatis vähese 
tähtsusega abi saamise 
kohta

* Koos taotlusega TULEB 
KINDLASTI esitada rahan-
dusministri 22. aprilli 2004. a 
määruse nr 80 "Vähese täht-
susega abi teatise esitami-
se kord ja vorm" lisas toodud 
vormi kohane teatis eelneval 

jooksval majandusaastal ja 
kahel eelmisel majandusaas-
tal vähese tähtsusega abi saa-
mise kohta.

* Juhul kui taotleja ei ole 
vähese tähtsusega abi saanud, 
siis esitab ta ikkagi eelnimeta-
tud vormi, märkides tabelis-
se nullid.

* VORM kättesaadav www.
kirderannik.ee.

Kontrollime Maksu- ja 
Tolliameti kodulehelt 
maksuvõla puudumist

* Juhul kui taotlejal on aja-
tatud maksuvõlg, siis koos 
taotlusega on soovitav esitada 
ka Maksu- ja Tolliameti tõend, 
et võlad on tasutud ajakava ko-
haselt.

MTÜ-lt KIKO kirjaliku 
heakskiidu saanud projekti-
toetuse taotlusi võetakse vas-
tu PRIA maakondlikes teenin-
dusbüroodes.

Taotluste esitamisel võib 
kasutada eelregistreerimist 
(PRIA kodulehel).

LEADER-meetme taotluse 
esitamiseks kulub üks tund.

* Taotluste eelregistreeri-
mise eesmärk on kontrollida 
nõutud dokumentide olemas-
olu ja sisestada projektitoetu-
se andmed PRIA andmebaa-
si.

Oluline, et kliendiregistris 
oleks taotleja enne 
registreeritud

* Juhul kui projektitaotleja 
ei ole enne PRIAst toetusi taot-
lenud, siis on vajalik, et ta en-
nast enne projektitaotluse sis-
seandmist PRIA kliendiregist-
risse registreeriks. Projekti-
taotleja saab seda teha koha-
peal PRIA teenindusbüroos, 
kuid selle saab ka eelnevalt 
korraldada. 

Parim, mis juhtuda saab,
on head projektid.
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PROJEKTITAOTLUSTE ESITAMINE


