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Suur osa dokumente, mida PRIA-le esitatakse, on kahjuks 
puudulikult täidetud. Seega peame tegema täiendavaid 
järelepärimisi, et saada nõuetele vastavuse kontrollimiseks kogu 
vajalik informatsioon. Järelepärimised ei tähenda lisatööd ja ajakulu 
ainult PRIA-le, vaid ka taotlejale. 

PRIA võrdleb nõuetele vastavuse kontrollimiseks tootjarühma 
poolt esitatud dokumente Äriregistrile ja Maksu-ja Tolliametile 
esitatud dokumentidega. Vajadusel teeme täiendavaid 
järelepärimisi näiteks tootjarühma liikmele.

Edasi on ära toodud kõige sagedamini järelepärimisi põhjustanud 
kohad menetluses. Nende põhjuste vältimisel saame ehk protsessi 
mõlemale poolele ladusamaks muuta.

Sissejuhatus



 Tootjarühma nimi on Äriregistris nähtav ärinimi sellisel kujul nagu 
see seal on registreeritud.

 Tootjarühma esindaja kontaktandmed peavad olema tõesed ning 
võimaldama PRIA-l ühendust saada. 

 Tootjarühma seadusjärgne esindaja on Äriregistris ära toodud 
juhatuse liige või prokurist, volitatud esindaja puhul tuleb PRIA’le
esitada volikiri, mis on allkirjastatud seadusjärgse esindaja poolt. 
Kui volikiri on esitatud varasemalt, on mõistlik sellele viidata, 
näiteks e-kirja avalehel.

 Kui annate nõusoleku otsuse teatavaks tegemiseks 
elektroonilisel teel registris olevale e-posti aadressile, siis 
kontrollige, kas seal olev e-posti aadress on toimiv. Kindlasti 
tasub üle vaadata ka teised kliendiregistrisse kantud andmed ja 
vajadusel need parandada. Sageli leiame sealt isikuid või 
kontakte, mis ei ole enam tootjarühmaga seotud.
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 Põllumajandussektori tootjarühma tegevusvaldkond on 
valdkond, millesse kuuluva toote (põhitoode) osas on koostatud
tootmiseeskiri, mis omakorda on kinnitatud üldkoosoleku või
volinike koosoleku otsusega.

 Tunnustamise taotlemisel toimikul veel viitenumbrit ei ole. Antud 
number antakse igale toimikule avalduse registreerimisel ja see 
edastatakse avalduse esitajale registreerimise kinnitusega. 

 Et esitatavad dokumendid seotaks andmebaasides õige
toimikuga, palume alati kasutada saadud viitenumbrit.
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 PRIA kontrollib, kas esitatud tootmiseeskiri või metsaraiete- ja 
istutamise eeskiri sisaldavad määruses § 7 ja 9 toodud andmeid.

 PRIA kontrollib, kas tootmiseeskirjas toodud põhitoode kuulub 
avalduses toodud tegevusvaldkonda.

 PRIA kontrollib, kas äriplaan on koostatud taotlemise aastaks ja 
vähemalt neljaks sellele järgnevaks aastaks ning haakub 
põhitootega.

Tootmiseeskiri ning metsaraiete- ja 
istutamise eeskiri, äriplaan



 PRIA kontrollib, kas tootjarühmad peavad vastavalt määruse § 2 
lõikes 2 või 3 toodud liikmete nimekirja.

 Tootjarühma liikmete nimekiri peab olema järjepidev, st et 
liikmed, kes on olnud nimekirjas tunnustamise taotlemise aastal, 
peavad olema nimekirjas kuni tootjarühmast lahkumise aastani 
(kaasa arvatud) sõltumata lahkumise kalendrikuust ja kas liige on 
oma toodangut müünud läbi tootjarühma või mitte. Näiteks: OÜ 
XXX lahkub 2016.aastal tunnustatud tootjarühmast 2017.aasta 
mais ja ei müü oma 2017.aasta toodangut läbi tootjarühma. 
Tootjarühm ei kajasta liiget enam 2018.aasta liikmete 
majandusnäitajate hulgas, kuid 2017.aasta majandusaasta 
majandustegevuse loetelus peab ta kajastuma 0-reana.
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 Tunnustamise saamisega seotud kohustuste täitmise eest 
vastutab tootjarühm. Seda nii PRIA kui oma liikmete ees. Ühe 
liikme vastutustundetu käitumine võib kaasa tuua tunnustamise 
äravõtmise ning sellega ka toetuse kaotamise. Jälgige oma 
liikmete majandustegevust jooksvalt, et ennetada võimalikku 
probleemi juba eos.

 Tootjarühm määrab vähemalt viis sõltumatut liiget 
(majandustegevuse arvestuse rida 10 Sõltumatud tootjarühma 
liikmed kokku 1-5). Kui kontrollimise käigus selgub, et nende 
hulgas on liige, kes ei vasta sõltumatu liikme nõuetele, ei asenda 
PRIA automaatselt teda tavaliikmena (majandustegevuse 
arvestuse rida 10 Tootjarühma liikmed kokku 6-…) toodud, kuid 
sõltumatu liikme nõuetele vastava liikmega.

 Sõltumatud liikmed võivad majandusaastate lõikes muutuda.
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Küsimuste korral võtke esmajärjekorras ühendust

PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või 
info@pria.ee.

Tänan tähelepanu eest!

mailto:info@pria.ee

