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Ettekande kava

• Esimese vooru kogemus: 

toetustaotlused

• Esimese vooru kogemus: tehtud 

kulutuste aruanded

• Ettevalmistus kolmandaks 

taotlusvooruks 



Toetustaotluste menetlus: I vooru 
kogemus

• Järelepärimised: menetlejad tegid kirjalikke

järelepärimisi rohkem kui pooltele taotlejatele.

„Selleks, et teha määramise otsuseid, on PRIA pidanud

tegema 382 järelepärimist, mis teeb keskmiselt 0,59

järelepärimist taotluse kohta. Kuigi vooru varase staadiumi

tõttu ei ole veel täpset infot maksmiste ja kontrollide etapi

järelepärimiste kohta, siiski võib prognoosida, et

järelevalveperioodi lõpuks jõuab järelepärimiste arv

võrdseks taotluste arvuga (keskmiselt iga taotluse kohta

tuleb teha mingi järelepärimine).“ PRIA statistika ja

analüüsi büroo



Toetustaotluste menetlus: I vooru 
kogemus
Peamised järelepärimiste põhjused:

• Äriplaanis kavandatud tegevused ei täitnud määrusega ettenähtud 

protsendinõudeid.

 kolmandas voorus automaatne kontroll toetustaotluse täitmisel

• Taotlusel unustatud mõni lahter täita.

 kolmandas voorus automaatne kontroll toetustaotluse täitmisel

• Äriühingust taotleja ei olnud majandusaasta aruannet Äriregistrile 

esitanud.

 kolmandas voorus automaatne kontroll toetustaotluse täitmisel 

• Maksuvõlg

 kolmandas voorus automaatne kontroll toetustaotluse täitmisel

• Äriplaanis prognoositud müügitulu kasv taotlemise aastale 

järgneval teisel majandusaastal ebapiisav.

 kolmandas voorus automaatne kontroll toetustaotlusel täitmisel



Toetustaotluste menetlus: I vooru 
kogemus

Peamised järelepärimiste põhjused:

• Müügitulu:

 taotleja müügitulu ei vasta nõuetele: kolmandas voorus automaatne kontroll 

toetustaotluse täitmisel

 vastuolud toetustaotlusel näidatud müügitulu ning majandusaasta 

aruannetes/ vorm E-l näidatud andmete vahel

 fiktiivse müügitulu kahtlused

• Küsimused tegevuste abikõlblikkuse kohta.



Tegevuste elluviimisega seotud 
probleemid  I 

Äriplaanis kavandatud tegevused ei ole 

teostatud õigeaegselt

Tegevuste esimene osa peab olema ellu viidud ja tehtud kulutuste

aruanne ning investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatud

kuue kuu jooksul arvates PRIA poolt esimese toetuse esimese osa

maksmise otsuse tegemisest.



Tegevuste elluviimisega seotud 
probleemid  II 

Äriplaanis kavandatud tegevused ei ole 

teostatud vajalikus mahus

• Tegevuste esimene osa peab moodustama vähemalt 75% 

äriplaanis kavandatud tegevuste maksumusest.

• Tegevuste esimene osaga teostatud investeeringute maksumus 

peab moodustama vähemalt 50% äriplaanis kavandatud tegevuste 

maksumusest.

• Taotleja omafinantseering ei tohi väheneda sellises mahus, et ta 

saaks omaosaluse eest vähem hindepunkte.

NB! Liisingu kasutamine.  



Tegevuste elluviimisega seotud 
probleemid  III 

Tegevused ei ole ellu viidud vastavalt 

äriplaanile

• Muudatused 

• Teostatud investeering ei vasta äriplaanis 

näidatud eesmärkidele.



Kuludokumentidega seotud 
probleemid I 

• Investeeringu mõiste: millised kulud võib 

arvestata investeeringu teostamise alla. 

• Arved ei ole nõuetekohased: puuduvad 

kuupäevad, ei selgu kulu sisu, andmed arve 

väljastaja ja saaja kohta puudulikud.

• Arve ja selle tasumist tõendav maksekorraldus / 

arvelduskonto väljavõte ei ole kokkuviidavad.

• Investeeringute eest tasutud sularahas.  



Kuludokumentidega seotud 
probleemid II

Maaelu arengu toetuse abil tehtavad kulud peavad olema

mõistlikud, vajalikud toetuse eesmärgi saavutamiseks ning

vastama asjakohastes Euroopa Liidu õigusaktides,

arengukavas ning käesolevas seaduses ja selle alusel

kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustele. (ELÜPS

§ 75 lg 1)



Kolmas taotlusvoor

• Toetustaotluse esitamine e-PRIAS

 Lihtsamate vigade ennetamine enne toetustaotluse esitamist.

• Kavandatavad tegevused põhjalikult läbi mõelda enne 

toetustaotluse esitamist

 Tegevuste elluviimine ajaline planeerimine (6 kuu tähtaeg).

 Hinnapakkumiste küsimine enne toetustaotluse koostamist.

• Kavandatavad investeeringud toetustaotlusel 

hilisemate probleemide vältimiseks detailselt 

kirjeldada.



Kolmas taotlusvoor

• Tehtud kulutuste aruande esitamine e-

PRIAs

 Toetuse saaja sisestab teostatud kulutused 

toetustaotluses kavandatud tegevuste lõikes: 

parem seos toetustaotlusega.

 Sarnaselt toetustaotlusele mõnede nõuete 

automaatne kontroll enne aruande esitamist. 



Kadri Tõldsepp

kadri.toldsepp@pria.ee


