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LISA 1. OSALISTE EHK PIIRANGUTEGA VOLITUSTE ANDMINE
Lisa 1. kehtib ainult koos vormiga „Volikiri asjaajamiseks PRIAga“.
Volikirjaga antud volitused kehtivad PRIA iseteeninduskeskkondade kasutamisel, elektrooniliste- ja
paberdokumentide esitamisel ning vahetus suhtluses.
Volitusgrupp/volitusgrupi alamgrupid

Vaatamine

Sisestamine /
täitmine

Esindamine /
allkirjastamine

Dokumendid (PRIAle
esitatud/iseteeninduskeskkonnas esitamata
dokumendid/PRIA saadetud dokumendid)
Kliendiandmed
Loomade register
Pindala- ja loomatoetused, sh:
loomatoetused (otsetoetused)
pindalatoetused ja MAK loomatoetused
põllumassiivi piiri ettepanek
täiendava otsetoetuse toetusõiguste
vaatamine ja üleandmine
Erametsakeskuse toetused, sh:
EMK metsameede
EMK Natura metsa toetus
EMK metsa uuendamise toetus
EMK metsa investeerimise toetus
metsaühistule
EMK nõustamistoetus
MAK investeeringutoetused, sh:
meede 1.1 Üleriigilised infopäevad
meede 1.2 Maakondlikud infopäevad
meede 1.4 Pikaajalised programmid
meede 2.1 Individuaalse nõuandeteenuse
toetamine

EI

EI

meede 2.3 Toetus nõustajate koolituseks
meede 3.1 Liidu kvaliteedikavades ja
siseriiklikult tunnustatud kvaliteedikavades
osalemine
meede 3.2 Liidu ning siseriiklikult tunnustatud
kvaliteedikavade raames toodetud toodete
teavitamis- ja müügiedendustegevused
meede 4.1 Investeeringud
põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse
parandamiseks
meede 4.2.1 Investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks (mikro- ja väikese suurusega
ettevõtjad)
meede 4.2.2 Investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks (keskmised ja suured
ettevõtjad)
meede 4.2.3 Investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks (ühistud)
meede 4.2.4 Investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja
turustamiseks (suurprojektid)
meede 4.3.1 Põllu- ja metsamajanduse taristu
arendamine ja hoid (PMA)
meede 4.3.2 Põllu- ja metsamajanduse taristu
arendamine ja hoid (MTÜ, ettevõtjad)
meede 4.4 Kiviaia taastamise toetus
meede 6.1 Noorte põllumajandustootjate
tegevuse alustamine
meede 6.3 Väikeste põllumajandusettevõtete
arendamine
meede 6.4 Investeeringud majandustegevuse
mitmekesistamiseks maapiirkonnas
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas
meede 8 Metsaala arengu ja metsade
elujõulisuse parandamise investeeringutoetus

meede 9.1.1 Tootjarühmade tunnustamine
meede 9.1.2 Tootjarühmade toetus
meede 16.1 Innovatsiooniklaster
meede 16.2 Uute toodete, tavade, protsesside
ja tehnoloogiate arendamine
meede 16.4 Lühikesed tarneahelad ja kohalike
turgude arendamine
meede 19.1 Kohaliku arengu strateegiate
ettevalmistamine
meede 19.2 Toetus tegevuste teostamiseks
kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia
raames
meede 19.3 Kohaliku algatusrühma
koostöömeetmete ettevalmistamine ja
rakendamine
meede 19.4 Toetus jooksvate kulude ja
elavdamismeetmete jaoks
meede 20 Tehniline abi
tootmispotentsiaali taastamine
EMKF investeeringutoetused, sh:
1.1 Innovatsioon püügil
1.15 Selektiivsus, hülgekindlad püügivahendid
1.18 Kunstkoelmud
1.20 Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine kalapüügil
1.21 Kalalaeva mootori asendamine või
ajakohastamine
1.23 Kalasadamad, lossimiskohad
1.3 Teadlaste ja kalurite koostöötoetus
2.1 Innovatsioon vesiviljeluses
2.2 Tootlikud investeeringud vesiviljelusse
2.3 Keskkond

2.4 Energiatõhusus ja kliimamuutuste
leevendamine vesiviljeluses
2.6 Teadlaste ja vesiviljelusettevõtjate
koostöötoetus
2.7 Vesiviljelusalade potentsiaali
suurendamine
3.2 Strateegia rakendamine (algatusrühmad)
3.3 Strateegia rakendamine (projektid)
3.4 Koostöö
4.1 Tootmis- ja turustamiskavad
4.2 Ladustamistoetus
4.3 Turustamismeetmed
4.4 Töötlemine
6.1 Järelevalve
6.1.1 Järelevalve, lennukid ning laevad
6.2 Andmete kogumine
7.1 Tehniline abi
8 Integreeritud merenduspoliitika
Kalanduse koolitustoetus
Kalanduse praktikatoetus
Koolikava toetus
Koolipiim ja koolipuuvili
Litsentside teenused
Turuinfo esitamine (toorpiim)
Turuarendustoetus
Põllumajanduskindlustustoetus
Põllumajandustootja asendamise toetus
Praktikatoetus
Põllumajandusloomade aretustoetus
Või sekkumiskokkuost

EI

EI

Lõssipulbri sekkumiskokkuost
Teravilja sekkumiskokkuost
Mee tootmise ja turustamise arendamise riiklik
programm
Turukorralduse erakorralised toetused
Sealiha eraladustamine
Või eraladustamine
Lõssipulbri eraladustamine
Andmete sisestamine hinnakataloogi
Maksed ja võlgnevused

EI

EI

EI

EI

Vanas e-PRIAs MAK toetustaotlustele lisa- ja
kuludokumentide esitamine
Vanas e-PRIAs esitatud MAK ja EKF dokumentide
vaatamine

Täidab klient:
Allkirjastaja nimi
Allkirjastaja isikukood

Kuupäev
Allkiri

