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1. Üldinfo 

Taotlus koosneb viiest sammust, mis tuleb järjest läbida. Järgmisesse sammu ei ole võimalik enne edasi 

liikuda, kui kõik kohustuslikud andmed on sammu sisestatud. Taotluse saate esitada PRIA 

iseteeninduskeskkonnas (e-PRIA). Taotluse esitamine on võimalik kuni 4.12 (südaööni). 

2. Abimaterjalid 

Kasutusjuhend on leitav nupu  alt ning on kättesaadav igal taotluse/dokumendi täitmise 

sammul. 

Küsimärgi kujutisega ikoonide  juures on näha üksikute väljade abiinfot. 

PRIA infotelefonid (tööpäevadel kell 9.00-16.00) 

• PRIA investeeringutoetuste infotelefon 737 7678 

PRIA klienditoe e-post: info@pria.ee 

 

Selgitused meetme „Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus“ taotlemise kohta 

 
 

Taotlusi võetakse vastu taotlusperioodil 27.11-04.12.2019 (kuni kell 24.00) 
Eeltäitmise võimalus 22.-26.11.2019  

http://www.pria.ee/et/ePRIA
mailto:info@pria.ee
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Ekraanipildi jagamine  

PRIA teenistujaga on võimalik jagada ekraanipilti e-PRIA kuvast. Ekraanipildi jagamine tuleb PRIA 

teenistujaga enne kokku leppida.  

Ekraanipildi jagamiseks tuleb vajutada nuppu  ning siis . Pärast 

nupule vajutamist genereeritakse kliendi arvuti ekraanile unikaalne kood, mis tuleb öelda teenistujale, kellega 

ekraanipilti jagada soovitakse. Ühenduse loomisel kuvatakse kliendile teade teenistuja nimega, kellega on 

ekraanipilt jagatud.  

Klient saab igal ajahetkel sessiooni katkestada. PRIA teenistuja näeb pilti vaid kliendi sellest e-PRIAs olevast 

ekraanivaatest, millel klient samaaegselt tegutseb. PRIA teenistuja ei saa kliendi eest ühtegi valikut teenuses 

ära teha. 

3. Taotlemine 

Taotluse esitamine toimub elektroonselt PRIA iseteeninduskeskkonna ehk e-PRIA kaudu. e-PRIA portaali 

sisenemiseks on vaja ID-kaarti (ja selle PIN koode) või Mobiil-IDd. Samuti saab e-PRIAsse sisse logida läbi 

TARA-teenuse. TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) kaudu saab e-PRIAsse lisavõimalusena 

sisse logida kasutades Smart-IDd või pangalinki.  

Kõigepealt sisenetakse PRIA kodulehele (http://www.pria.ee/) (vt. Pilt 1) ja seejärel valitakse lehe ülevalt 

paremalt ribalt sakk „e-PRIA“ ning lehel olles sisenetakse PRIA iseteeninduskeskkonda vajutades kirjele 

„Sisene PRIA iseteeninduskeskkonda!“ (vt. Pilt 2). 

Pilt 1 PRIA kodulehe avaleht 

  

 

http://www.pria.ee/et/ePRIA
http://www.pria.ee/
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Pilt 2 PRIA iseteeninduskeskkonda sisenemine 

 

Kasutaja autentimiseks on kolm võimalust (vt. Pilt 3): 

• Siseneda ID-kaardiga 

• Siseneda Mobiil-IDga 

• Siseneda läbi TARA-teenuse 

Pilt 3 Kasutaja autentimine 

 

Peale e-PRIA keskkonda sisenemist valitakse  „Taotlemine“ (vt. Pilt 4) ja seejärel  

„Esita toetustaotlus“ (vt. Pilt 5), mille järel avaneb meetmete valik (vt. Pilt 6). Avanevast rippmenüüst 

valitakse „Kalapüügi innovatsiooniosaku toetus“ (vt. Pilt 7) ja jätkamiseks vajutatakse  „Alusta 

esitamist“ nuppu. 
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Pilt 4 Taotlemine 

 

Pilt 5 Toetustaotluse esitamine 

 

Pilt 6 Vali meede 

 

Pilt 7 Alusta esitamist 
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4. Taotluse/teenuse/dokumendi sammud ja etapiline kirjeldus 

 

Taotluse esitamine koosneb viiest sammust (vt. Pilt 8). 

Pilt 8 Toetustaotluse sisestamine ja esitamine 

 

4.1. Samm „Üldandmed“ 

 

Üldandmete samm koosneb kahest plokist (vt. Pilt 9): 

Taotleja andmed. Süsteem kuvab ekraanile PRIAle esitatud isiku- ja kontaktandmed taotluse menetluses 

vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku- ja kontaktandmeid saab uuendada e-PRIAs „Kliendi 

andmed“ sakis. 

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Süsteem kuvab ekraanile taotleja esindaja isiku- ja 

kontaktandmed, kellega PRIA võtab esmajärjekorras ühendust juhul, kui esitatud taotluse osas tekib küsimusi 

või on vaja edastada infot. Kui taotlejal on mitu esindajat ja esitatava taotluse osas soovitakse anda PRIAle 

kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omav isik, siis saab seda teha vajutades nupule  „Vaheta 

esindaja“.  

Seadusjärgsed õigused on automaatselt päritud Äriregistrist. Vajadusel saab ka volitusi anda siinsamas 

keskkonnas valides ülemiselt menüüribalt  „Esindusõigused ja volitused“. 
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Pilt 9 Üldandmed  

Järgmisesse sammu liigutakse kasutades  „Edasi“ nuppu. 

4.2. Samm „Detailandmed“ 

 

Detailandmete samm koosneb kahest plokist: detailandmete ja seireandmete plokist. 

Taotleja detailandmed. Taotleja detailandmetes on kajastatud käibemaksukohustuslaseks olemine (andmed 

kuvatakse automaatselt). Kui taotleja pole käibemaksukohustuslane, on võimalik valida kas toetust taotletakse 

ka käibemaksu osale märkides vastavalt „Jah“ või „Ei“ (vt. Pilt 10). 

Pilt 10 Taotleja detailandmed 
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Kui taotletakse toetust ettevõtjana, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ja omatakse ajaloolist 

püügiõigust märgitakse vastavasse lahtrisse „Jah“. Seejärel sisestatakse projekti lühikirjeldus ja projekti 

elluviimise aeg. Kui taotlejal on veebileht, siis valitakse „Jah“ ning avanenud märkuste lahtrisse märgitakse 

veebilehe aadress. Taotleja peab projekti ellu viima koos teadus- ja arendusasutusega.  Kui asutus on Eestist, 

siis märgitakse „Jah“, ning avaneb uus aken (vt. Pilt 11), kus peab sisestama teadus- ja arendusasutuse 

registrikoodi ning seejärel kuvatakse äriregistrist teadusasutuse nimi. 

Pilt 11 Eestis asuva teadus- ja arendusasutuse sisestamine 

 

Juhul kui teadus- ja arendusasutus ei ole Eestist, siis valitakse „Ei“ ning avanevad järgmised lahtrid (vt. Pilt 

12). 

Pilt 12 Teadus- ja arendusasutus, mis asub väljaspool Eestit 
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Sellisel juhul sisestatakse teadus- ja arendusasutuse nimi ning registrikood. 

Detailandmete plokis on kohustuslik lisada järgmised failid: koostöölepingu projekt, lähteülesanne, 

tegevuskava, teadus- ja arendusasutuse kinnitus, et ta ei ole hinnapakkumusi võtnud endaga seotud isikutelt 

tulumaksuseaduse § 8 järgi ning taotleja omafinantseeringut tõendav dokument.  

Detailandmete ploki samm „Muu“ pole kohustuslik. Siia alla võib soovi korral laadida faili(d), mis mujale ei 

sobi, aga on taotleja arvates oluline informatsioon projekti kohta.  

Teine plokk on seireandmed (vt. Pilt 13). 

Pilt 13 Seireandmed 

 

Seireandmete plokis sisestatakse järgmised andmed: 

1. Kalalaeva number ühenduse laevastikuregistris (CFR) 

• Sisestatakse laevastikuregistris olev kalalaeva number 

2. Rippmenüüst valitakse, kas tegevus on seotud kalapüügiga:  

• Sisevetel 

• Merel  

• Mõlemaga 

3. Rippmenüüst valitakse, kas kavandatava innovatsiooni liik on: 

• Tooted ja varustus 

• Protsessid ja tehnika 

• Juhtimis- ja korraldussüsteem 

4. Toetatavates ettevõtetes tegevusest otsest kasu saavate isikute arv 
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• Sisestatakse number 

5. Prognoositavate kastutusele võetavate innovaatiliste toodete või protsesside arv 

• Sisestatakse number 

 

Järgmisesse sammu liikumiseks kasutatakse nuppu  „Salvesta ja edasi“. 

 

4.3. Samm „Tegevused“ 

 

Tegevuste samm koosneb kahest plokist (vt. Pilt 14). 

Pilt 14 Tegevuste sisestamine 

 

Tegevused sisestatakse „Sisesta tegevuste ja objektide andmed“ plokist. Uus tegevus sisestatakse 

 „Lisa uus tegevus“ nupust (vt. Pilt 14) misjärel avaneb aken „Sisesta tegevuse andmed“ 

(vt. Pilt 15). 

Pilt 15 Sisesta tegevuse andmed 
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Kõigepealt sisestatakse tegevuse andmed.  

Tegevuse liigiks valitakse „Põhitegevus“, misjärel saab rippmenüüst valida tegevuse:   

• ettenägematud kulud (kuni 15 % tegevuse eelarvest) 

• füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu 

• koolitusel (sh seminaril või konverentsil) osalemise kulu 

• lähetuskulu 

• patendi või litsentsi ostmise kulu 

• teadus- või arendusasutuselt tellitav töö või teenus 

• toetuse objekti tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu 

• töölepingu järgne töötasu või töötaja lisatasu 

• vahendi ja seadme ostmise, liisimise, rentise või paigaldamise kulu. 

Peale tegevuse andmete sisestamist, sisestab taotleja ka tegevuse objekti üldandmed: nimetus, tegevuse 

elluviimise aeg ja tegevuse põhjendus (Vt. Pilt 15). 

Kui tegevuseks on „Töölepingu järgne töötasu või töötaja lisatasu“, siis avanevad taotlejale lisaks tegevuse 

objekti detailandmete plokk, kuhu tuleb sisestada eelarve selgitus, ning olemasolu korral töötasu arvestamise 

alusdokument (vt. Pilt 16).  

Pilt 16 Tegevuse objekti üldandmed 
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Kõigi tegevuste puhul tuleb sisestada tegevuse rakendamise aadress vajutades „Lisa rida“ nupule (vt. Pilt 17). 

Seejärel avaneb aken, kuhu sisestatakse objekti aadress (vt. Pilt 18). Pärast ühe aadressi sisestamist on „Lisa 

rida“ nupuga võimalik ka täiendavaid aadresse lisada. Enne edasi liikumist tuleb üks märgitud aadressidest 

määrata põhiaadressiks (vt. Pilt 19).  

Pilt 17 Tegevuse asukoha andmed 

 

Pilt 18 Objekti aadressi sisestamine  

 

Pilt 19 Põhiaadressi määramine  
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Edasi liigutakse eelarve sisestamiseks nupuga “Salvesta ja sisesta eelarve“.  

Avaneb tegevuse eelarve sisestamise aken (vt. Pilt 20)  

Pilt 20 Tegevuse eelarve sisestamine 

 

Kõigepealt märgitakse toetuse määr. Kui taotleja on detailandmete sammus märkinud, et taotleb toetust 

ettevõtjana, kes tegeleb väikesemahulise rannapüügiga ning omab ajaloolist püügiõigust, on toetuse 

maksimaalne määr 80% (vt. Pilt 20). Teistel juhtudel on maksimaalne toetuse määr 50%. (vt. Pilt 21).  

Pilt 21 Tegevuse eelarve sisestamine 

 

Vajutades „Muuda“ nuppu (vt. Pilt 21) avaneb kulurea sisestamise väli (vt. Pilt 22). 
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Pilt 22 Kulurea sisestamine 

 

Kui kulurida on sisestatud, siis leht salvestatakse  ning seejärel avaneb kuva, kus on 

näha esialgne toetuse summa ning sisestatud tegevuse maksumus (vt. Pilt 23). 

Pilt 23 Kuva peale seda, kui eelarve on sisestatud 

 

Pärast kulurea sisestamist liigutakse tagasi tegevuste põhilehele vajutades 

 „Salvesta ja pöördu tagasi „Tegevused“ 

põhilehele“, kus saab soovi korral alustada uue tegevuse sisestamist (vt. Pilt 24). 

Pilt 24 Uue tegevuse sisestamine  
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Eelarve sisestamisel peab silmas pidama, et kuni 15% abikõlblikest kuludest võivad olla ettenägemata kulud. 

See tähendab, et nende kulude kasutusotstarve ei ole üksikasjalikult ja selgelt kirjeldatud. Seda eelarve osa 

võib kasutada selliste tegevuse eesmärgi saavutamiseks vajalike abikõlblike kulude tegemiseks, mida ei olnud 

võimalik toetuse taotlemisel ette näha. 

Kui eelarve sisestamisel on ületatud 15%, siis süsteem kuvab veateate (vt Pilt 25). 

Pilt 25 Veateade, kui ettenägematud kulud on ületanud 15% 

 

Oluline on tähele panna, et meetme määruse § 4 lg 2 järgi ei tohi § 4 lg 1 punktides 2-8 nimetatud kulude 

osakaal ületada 25% kogu projekti abikõlblikest kuludest. 

Kui eelpool mainitud kulud ületavad 25%, siis tekib veateade (vt. Pilt 26). 

Pilt 26 Veateade, kui tegevused on ületanud 25% 

 

Kui tegevuste eelarved on sisestatud, siis avaneb vaade, kus on kokkuvõte kõikidest tegevustest, mida taotleja 

on sisestanud. Samalt kuvalt on näha, millistele tegevustele tuleb sisestada hinnapakkumused (vt. Pilt 27). 

Pilt 27 Taotleja poolt sisestatud tegevused 

 

Tegevuste „Teadus- ja arendusasutuselt tellitava töö või teenus“, „Ettenägemata kulud“ ning „Töölepingu 

järgne töötasu või töötaja lisatasu“ puhul hinnapakkumusi taotlemisel ei pea lisama. Nendele tegevustele 

süsteem ei kuvagi hinnapakkumuse esitamise võimalust. Töödele ja teenustele, mida taotleja soovib ise teha, 
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peab olema lisatud hinnapakkumused. Selleks vajutatakse „Hinnapakkumus“ (vt. Pilt 27) ning taotlejale 

avaneb järgmine vaade (vt. Pilt 28). 

Pilt 28 Hinnapakkumuste sisestamine 

 

Tegevuse hinnapakkumuse lisamiseks kasutatakse nuppu „Lisa hinnapakkumus“ (vt. Pilt 28). Vajutades antud 

nuppu, avaneb uus vaade (vt. Pilt 29). 

Pilt 29 Lisa hinnapakkumus 

 

Kõigepealt peab märkima, kas tegu on võitnud hinnapakkumusega või mitte. Kui on võitnud, siis vajutatakse 

„Jah“, misjärel avanevad täiendavad väljad (vt. Pilt 30). 

Pilt 30 Hinnapakkumuste andmete sisestamine 
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Sisestatakse pakkuja andmed. Valida tuleb pakkuja riik ning kas tegemist on juriidilise või eraisikuga . 

Vastavalt sellele avanevad kuvad, kus peab sisestama kas registrikoodi või isikukoodi. Seejärel kuvatakse 

äriregistrist automaatselt juriidilise isiku nimi ja ettevõtlusvorm. Eraisiku puhul kuvab süsteem peale 

isikukoodi sisestamist isiku nime. 

Lõpuks tuleb üles laadida ka hinnapakkumus. Seda tehakse “Lisa fail“ nupust. 

Kui kavandatava töö või teenuse või vara käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, siis peab taotleja esitama 

kolm hinnapakkumust. Selleks on võimalik kasutada ka 

“Salvesta ja lisa järgmine pakkumus“ 

nuppu, mille järel saab hakata sisestama järgmist hinnapakkumust. 

Kui rohkem hinnapakkumusi ei sisestata, siis on võimalik “Salvesta ja 

lõpeta“ nupule vajutades liikuda kuvale, kus on sisestatud hinnapakkumusi näha (vt. Pilt 31). Samuti saab 

antud kuval märkida vastavasse lahtrisse, milliste näitajate alusel antud pakkumust küsiti ja mis oli aluseks 

parima pakkumuse välja selgitamisel. Juhul, kui on lisatud ainult üks pakkumus, tuleb lisaks märkida 

põhjendus, miks ei ole esitatud minimaalselt nõutud arvu hinnapakkumusi (vt. Pilt 32). 

Pilt 31 Sisestatud hinnapakkumused  
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Pilt 32 Põhjendus, miks on esitatud vähem hinnapakkumusi ja mis olid olulisemad näitajad, mille kohta 

pakkumust küsiti  

 

Kui hinnapakkumused on sisestatud ning põhjendused lisatud, siis vajutades nuppu 

 „Salvesta ja pöördu tagasi “Tegevused“ 

põhilehele“ liigutakse „Taotleja poolt sisestatud tegevused“ kuvale (vt. Pilt 27). 

Kui antud kuval on kõik andmed korrektsed, siis liigutakse edasi järgmisesse sammu, kasutades selleks 

“Edasi“ nuppu. 

4.4. Samm „VKE“ 

 

VKE sammus kuvatakse viimase majandusaasta andmed, mis päritakse äriregistrist automaatselt. Samuti 

päritakse automaatselt taotleja seosed teiste juriidiliste isikutega.  

Taotleja saab juurde lisada endaga seotud teisi juriidilisi isikuid, vajutades „Lisa uus seos“ nuppu (vt. Pilt 33). 

„Muuda“ nupust (vt. Pilt 33) saab vajadusel muuta VKE arvutuse aluseks olevat keskmist töötajate arvu. 
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Pilt 33 Seotud ettevõtete andmed

 

Kui lisatakse endaga seotud isikuid, siis tekib taotleja arvutiekraanile leht, milles peab täitma kõik 

kohustuslikud read (vt. Pilt 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilt 34 Endaga seotud isikute lisamine 
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Kui kõik vajalikud andmed on sisestatud, siis vajutatakse  

„Salvesta ja pöördu tagasi VKE põhilehele“. 

Kui taotleja on veendunud, et sisestatud andmed on kõik korras, siis liigutakse edasi järgmisesse sammu 

nupuga  „Edasi“. 

Igas sammus on võimalik ka taotlus kustutada. Selleks tuleb kasutada nuppu “Kustuta 

taotlus“. 

4.5. Samm „Esitamine“ 

 

Viimane samm on esitamine. Antud sammus (vt. Pilt 35) kuvatakse taotletav summa ning taotleja saab 

sisestada vajalikud kinnitused. Samuti saab PDF failist üle kontrollida, kas kõik andmed, mis on esitatud, on 

õiged. Lõpuks esitatakse taotlus, vajutades nuppu  „Esita taotlus“. 
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Pilt 35 Esita taotlus 

 

 

 


