Põllumajandusministri 5. mai 2010. a
määruse nr 51 “Toidukvaliteedikava
raames toodetud toote teavitamis- ja
edendamistoetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem
kord“ lisa 1
(põllumajandusministri 13.aprilli 2012. a
määruse nr 40 sõnastuses)

AVALDUS
toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks
Toetuse avaldus esitatakse PRIA taotluste vastuvõtmiseks volitatud ametnikule. Avaldus
täidetakse trükitähtedega. Kui taotleja ei pea mõnda rida täitma, siis märgib ta sellele reale
sümboli “X”.
JUHEND
1. TAOTLEJA ÜLDANDMED Juhul kui taotleja on seltsing, märgitakse punktis 1 nõutud taotleja andmed kõigi
seltsinglaste kohta.

1.1. Taotleja andmed
1.1.1. Nimi
1.1.2. Registrikood Juhul kui taotleja on tulundusühistu,
märgitakse lahtrisse äriregistrikood. Juhul kui taotleja on
mittetulundusühing,
märgitakse
lahtrisse
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.

Seadusjärgse esindaja ees- ja perekonnanimi
Seadusjärgse esindaja isikukood
Toidukvaliteedikava nimetus ja tunnustamise number
Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number
Arvelduskonto number
Arvelduskonto viitenumber

1.2. Taotleja postiaadress ja kontaktandmed
Maakond
Vald/linn
Küla/alev/alevik
Tänav/maja ja sihtnumber
Telefon, faks, e-post

2. KAVANDATAV TEGEVUS
2.1. Kavandatava tegevuse liik Taotleja märgib „JAH” selle kavandatava tegevuse juurde, mille elluviimiseks toetust
taotletakse.
Näituse korraldamine
Näitusel osalemine
Messi korraldamine
Messil osalemine

Teavitustegevuse korraldamine
2.2. Kavandatava tegevuse elluviimise aeg
Kavandatava tegevuse alguskuupäev
Kavandatava tegevuse lõppkuupäev

3. TAOTLEJA KINNITUSED Taotleja märgib „JAH”, kui kinnitab nimetatud nõusolekut.
Kinnitan, et kavandatava tegevuse kulud on abikõlblikud ega sisalda § 4 lõikes 4 loetletud
kulusid.
Kinnitan, et taotleja või tema osanik, aktsionär, liige või seltsinglane ja hinnapakkuja või tema osanik,
aktsionär või liige ei oma üksteises osalust ega kuulu üksteise juhatusse või nõukokku. Kinnitust ei
pea märkima juhul, kui ostetavat teenust või tööd pakub või kaupa müüb ainult üks isik.
Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse kohta toetust riigieelarvelistest
või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.
Kinnitan, et kui olen varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa
Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi, mis on kuulunud tagasimaksmisele,
olen tagasimaksmisele kuulunud summa tähtaja jooksul tagasi maksnud või toetuse
tagasimaksmise ajatamise korral olen tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtaja jooksul ja
summas.

Kinnitan oma allkirjaga, et olen teadlik toidukvaliteedikava raames toodetud toote
teavitamis- ja edendamistoetuse taotluse kohta kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse
saamiseks esitatavatele nõuetele. Kinnitan esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning
võimaldan neid kontrollida. Annan nõusoleku kanda minu isikuandmed
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse ning kasutada neid toetuse
määramisel ja maksmisel.

(taotleja esindaja allkiri)
(taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi)

(taotluse esitamise kuupäev)

Taotluse vastuvõtja ees- ja perekonnanimi ___________________________
Taotluse vastuvõtja allkiri

___________________________

