PINDALATOETUSTE TAOTLUS

Vorm PT50

Täidab füüsilisest isikust taotleja
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Nimi:
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Allkiri:

1
OTSETOETUSED (täidab taotleja)
1.1
Ühtne pindalatoetus (ÜPT)
Taotlen ühtset pindalatoetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu (PT50A) veerus 11 sümboliga „X“ põllud, mille
kohta seda toetust taotlen.
1.2
Põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus (PTO)
Taotlen põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust 2006. ja/või 2008. aasta alusel määratud ja/või üle võetud
toetusõiguse alusel.
Taotlemise korral märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
1.3
Heinaseemne täiendav otsetoetus (SEL)
Taotlen heinaseemne täiendavat otsetoetust määratud toetusõiguse alusel.
Taotlemise korral märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
2

MAAELU ARENGUKAVA TOETUSED (täidab taotleja)

2.1
Ebasoodsamate piirkondade toetus (ESA)
Taotlen ebasoodsamate piirkondade toetust.
Taotlemise korral märgin lisaks ka sümboli „X“ lahtrisse 2.1.1 või 2.1.2. Valida saab vaid ühe alljärgnevatest.
Taotlen ESA viieaastast (perioodi 2007–2013) toetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu
2.1.1
veerus 12 sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Taotlen ESA üheaastast toetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu veerus
12 sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
2.1.2
Taotleja, kes taotleb ESA üheaastast toetust esmakordselt, esitab koos taotlusega lisaks kohustuse
võtmise kinnituse (vorm MT61).
2.2
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT)
Taotlen Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antavat toetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu
veerus 13 sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
2.3

Põllumajanduslik keskkonnatoetus

2.3.1
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM)
Taotlen perioodi 2007–2013 keskkonnasõbraliku majandamise toetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu veerus
17 sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Taotlemise korral märgin lisaks ka sümboli „X“ lahtrisse 2.3.1.1 või 2.3.1.2. Valida saab vaid ühe alljärgnevatest.
2.3.1.1 Taotlen KSM toetust põhitegevuse eest.
2.3.1.2 Taotlen KSM toetust põhi- ja lisategevuse eest.

2.3.2

Mahepõllumajandusliku tootmise toetus (MAH)

Taotlen perioodi 2007–2013 mahepõllumajandusliku tootmise toetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu veerus
18 sümboliga „X“ põllud, mille kohta seda toetust taotlen.
Taotleja, kes taotleb perioodi 2007–2013 MAH toetust esmakordselt, esitab koos taotlusega lisaks kinnituse kohustuse
võtmise kohta (vorm MT60).

2.3.2.1.

2.3.2.2

Taotlen perioodi 2007–2013 MAH toetust karjatatavate loomade kohta. Taotlemise korral märgin
sümboliga „X“ loomaliigi, mille kohta seda toetust taotlen.
Veised

Hobused

Lambad

Kitsed

Taotlen perioodi 2007–2013 MAH toetust mahepõllumajanduslikult peetavate sigade,
kodulindude, küülikute ja/või mesilasperede kohta.
Taotlemise korral märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse. Taotleja esitab koos taotlusega lisaks
mahepõllumajanduslikult peetavate sigade, kodulindude, küülikute ja mesilasperede loetelu (vorm MT60D).

2.3.3
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK)
Taotlen poolloodusliku koosluse hooldamise toetust. Taotlemise korral märgin sümboli „X“
kõrvalolevasse lahtrisse. Taotleja esitab koos taotlusega poollooduslike koosluste loetelu (vorm MT68) ja koosluse
kaardi.
Taotleja, kes taotleb PLK toetust esmakordselt või taotleb 2007/2008. aastal võetud kohustuse pikendamist, esitab
koos taotlusega lisaks kinnituse kohustuse võtmise või kohustuse pikendamise kohta (vorm MT60).
2.3.4
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (Sangaste)
Taotlen kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust. Taotlemise korral märgin põldude loetelu veerus 14 sümboliga „X“
põllud, millel kasvatan „Sangaste“ rukist.
Taotleja, kes taotleb „Sangaste” rukki toetust esmakordselt, esitab koos taotlusega lisaks kinnituse kohustuse võtmise
kohta (vorm MT60).
2.3.5
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL)
Taotlen perioodi 2007–2013 ohustatud tõugu looma pidamise toetust. Taotlemise korral märgin sümboli „X“
kõrvalolevasse lahtrisse.
Taotleja esitab koos taotlusega lisaks ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B).
Taotleja, kes taotleb OTL toetust esmakordselt, esitab koos taotlusega lisaks kinnituse kohustuse võtmise kohta (vorm
MT60).
2.4
Loomade karjatamise toetus (LKT)
Taotlen loomade karjatamise toetust.
Taotlemise korral märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.
Taotleja esitab koos taotlusega lisaks karjatatavate loomade loetelu (vorm MT62A) ja hobuste kohta lisaks
karjatatavate hobuste loetelu (vorm MT62B).
TAOTLEJA KINNITUS
Kinnitan oma allkirjaga/digiallkirjaga, et vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.
Pindalatoetuste taotlemiseks esitan lisaks vormile PT50 järgmised dokumendid ja märgin sümboli ”X” kõrvalolevasse
lahtrisse:
1. vorm PT50A
2. samal aastal PRIAst pindalatoetuste taotlemiseks väljastatud põllumassiivide kaart/kaardid¹
3. nõuetele vastavuse küsimustik
Kinnitan taotlusel esitatud andmete õigsust, sealhulgas kinnitan, et olen kontrollinud eeltäidetud taotlusvormil andmete
õigsust ning vajaduse korral neid parandanud ja täiendanud ning võimaldan esitatud andmeid kontrollida. Annan
nõusoleku kasutada minu isikuandmeid taotluse menetlemisel.
Nimi:

Kuupäev:

Allkiri:

Lk nr 2

Täidab taotleja

Vorm PT50A

Pindalatoetuste taotluse lisa

PÕLDUDE LOETELU
Nimi:

Täidab PRIA

Põldude loetelu
lehekülgede arv:

Kandenumber:

Palun tutvuge enne vormi täitmist ka selgitustega vormi lõpus!
Taotlejal on kohustus märkida taotlusele kogu tema kasutuses olev põllumajandusmaa!
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Kokku ha :
Täidab taotleja

Allkiri:

Kuupäev:

Lehekülje number:

1

Põllumassiivide kaarti ei pea esitama taotleja, kes taotleb PLK toetust kogu maa kohta, mida tal on õigus kasutada. PLK toetuse taotleja esitab Keskkonnaametis
kooskõlastatud poollooduslike koosluste loetelu ja kaardi(d), millele on märgitud alad, mille kohta toetust taotletakse.
2
Põllumassiivi number (veerus 2) – kui põllumassiivide registris puuduvad andmed, et selline maa oli 2003. aastal põllumajanduslikus kasutuses, siis märgitakse taotleja selle
põllumajandusmaa katastritunnus, mida taotlejal on õigus kasutada. Põllumassiivi number koosneb 11 sümbolist ja katastritunnus 12 sümbolist. NB! Kõikide samal põllumassiivil
asuvate põldude pindala ei tohi ületada põllumassiivi maksimaalset toetusõiguslikku pindala. Maksimaalne toetusõiguslik pindala on olemas põllumassiivi kaardil.
3
Põllu number (veerus 3) – kirjutatakse põlluraamatusse märgitud põllu number. Võimaluse korral kasutada sama põllu numbrit, mis oli märgitud ka eelmisel aastal
pindalatoetuste taotlusel.
4
Maa-ala number (veerus 4) – sama maa-ala number märgitakse alla 0,3 ha suuruste kasvatatavate põllumajanduskultuuride kohta, mis asuvad ühel põllumassiivil ning
moodustavad ühtse ja tervikliku maa-ala, mille pindala kokku moodustab vähemalt 0,3 ha suuruse põllu.
5
Põllu kindlaksmääratud pindala (ha) taotluse esitamise aastale eelnenud aastal (veerus 5) – veerg on taotlejale teadmiseks, eeltäidetud taotlusvormil on märgitud põllu
kindlaksmääratud pindala hektarites taotluse esitamisele eelnenud aastal (täidab PRIA). Lahter on PRIA poolt täitmata, kui kindlaksmääratud pindala erineb taotletud pindalast või
põllumassiivi uuendatud maksimaalne toetusõiguslik pindala on väiksem eelmisel aastal kindlaksmääratud põldude summaarsest pindalast sellel põllumassiivil.
6
Maakasutuse tüüp (veerus 6) – P – teraviljad, kaunviljad, õli- ja kiukultuurid, muud tehnilised kultuurid, ravim- ja maitsetaimed, rühvelkultuurid, köögivili, haljasväetiseks
kasvatatavad taimed (haljaskesa), maasikas, lühiajaline rohumaa ja pikaajalised heinaseemnepõllud; PR – pikaajaline kultuurrohumaa ja pikaajaliseks planeeritud lühiajalised
rohumaad; LR – looduslik rohumaa; PK – püsikultuurid (puukoolid, paju, viljapuu- ja marjaaiad, jõulupuud ja seene kasvatus põllumajandusmaal); M – mustkesa. Veerus 6
tähistega PR ja LR tähistatud põlde käsitatakse püsirohumaana.
7
Kasvatatav põllumajanduskultuur (veerus 7) – märgitakse kasvatatav põllumajanduskultuur „Abiks taotlejale“ lisas 1 toodud uue ja täiendatud loetelu kohaselt. „Abiks
taotlejale” on täpsustatud kultuuri märkimise täpsusastme vajadus (n: segavilja, teraviljade segu jne korral). Kanepi kasvatamise korral märgitakse lisaks kasvatatav sort.
8
Otstarve/kasutusviis (veerus 8) – märgitakse põllumajanduskultuuri kasvatamise otstarve/kasutusviis: H – haljassöödaks (haljalt koristatavad taimed haljasmassi saamiseks, k.a
haljaskultuurid taastuvenergia tootmiseks), K – katmikalal. Kui põllumajanduskultuuri kasvatatakse eesmärgiga jätta teraks ja/või kasvatatakse põllumajanduskultuuri avamaal või
madala katte all, jäetakse lahter tühjaks.
9
Põllu pindala taotluse esitamise aastal (ha) (veerus 9) - märgitakse taotluse esitamise aastal põllu pindala hektarites kuni kahe kümnendkoha täpsusega. KSM toetuse taotleja
võib põllu pindala hulka arvestada ka avalikult kasutatava teega piirneva ettevõtte toetusõigusliku maa ääres oleva põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud
kuni 5 meetri laiuse mitmeaastase kõrreliste heintaimede ja teiste rohtsete õistaimede segust koosneva mitmeliigilise taimestikuga rohumaa riba (põlluserva).
10
Kasutusõigus (veerus 10) – märgitakse maa kasutamise õiguslik alus: O – omandis, KR – kirjalik rendileping, SR – suuline rendileping, KV – kasutusvaldus, M – muu.
11
Heinaseemnepõld või haljasväetisena kasvatatavad taimed (veerus 15) – HS märgitakse juhul, kui põlde kasutatakse heinaseemne kasvatamiseks, ja HV märgitakse
haljasväetisena kasvatatavate taimede puhul haljasmassi muldaviimise aastal.
12
Energiakultuuri põld (veerus 16) – kui põllul kasvatatakse põllumajanduskultuuri energia saamise eesmärgil, märgitakse veergu 16 sümbol ”X”.
13
Rohumaa rajamise või allakülvi aasta (veerus 19) – veeru täidab KSM ja/või MAH toetuse taotleja. Märgitakse rohumaa (maakasutusega P, PR) esmase rajamise aasta, sh
allakülvina rajamise aasta. Kui esmase rajamise aasta ei ole teada, märgitakse aasta, mille kohta taotleja teab, et rohumaa oli juba olemas. Rohumaa uuendamise korral märgitakse
rohumaa esmase rajamise aasta.
14
Rohumaa on rajatud allakülvina (veerus 20) – veeru täidab KSM ja/või MAH toetuse taotleja. Kui rohumaa on rajatud allakülvina, märgitakse veergu 20 sümbol ”X”.
Katteviljata rajatud rohumaa puhul jäetakse lahter tühjaks.
15
KSM toetuse rohumaa riba (veerus 21) – kui KSM toetuse taotleja on arvestanud veerus 9 põllu pindala hulka ka rohumaa riba, märgitakse veergu 21 sümbol „X“.
16
Talvine taimkate (veerus 22) – sümboliga ”X” märgitakse need põllud, mida kavandatakse KSM toetuse taotluse esitamise aastal 1. novembrist kuni 31. märtsini toitainete
leostumise vältimiseks jätta põllumajanduskultuurist koosneva taimkatte alla.
17
Kuni 2-aastane külvikorras olev rohumaa (veerus 23) – veeru täidab MAH toetuse taotleja. Sümboliga ”X” tähistatakse kuni 2-aastane külvikorras olev rohumaa, millel
kavandatakse 3. aastal kasvatada muud põllumajanduskultuuri.
18
Parandus õige (kuupäev, allkiri) (veerus 24) – kuupäev ja allkiri kirjutatakse iga rea lõppu, mille lahtrites on tehtud parandusi või mis on läbi kriipsutatud.
19
Kokku ha – täitmine vabatahtlik.

