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Kinnitatud Põllumajanduse Registrite 
ja Informatsiooni Ameti peadirektori  
06.10.2016  käskkirjaga nr 1-12/16/192



KALAPÜÜGI-VÕI VESIVILJELUSTOODETE TOOTJA VÕI TÖÖTLEJA KOOLITUSTOETUS

A OSA 
TAOTLUSE PÕHIANDMED 
1. Taotleja üldandmed
1.1 Ärinimi

1.2 Registrikood

1.3 Eesnimi

1.4 Perekonnanimi

1.5 Esindaja nimi

1.6 Kontakttelefon


2. Taotleja aadress
2.1 Ettevõtja elukoht/asukoht 

Maakond

Vald/linn

Küla/alev/alevik

Tänav/maja 

Postiindeks

Telefon, faks

e-post


3. Andmed ettevõtja kohta1
3.1 Töötajate arv

3.2 Bilansi maht eurodes

3.3 Käive eurodes

3.4 Kinnitan, et vastan
komisjoni määruses (EÜ) nr 651/2014 väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate kohta sätestatud nõuetele ning märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse

3.5 Vähese tähtsusega abi summa, mida
ettevõtja on saanud jooksva eelarveaasta ja kahe eelneva eelarveaasta jooksul


4. Otsuse edastamine2
Annan nõusoleku teha otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile ja märgin sümboli „X“ kõrvalolevasse lahtrisse.




Põllumajanduse Registrite ja                                                      Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja 
Informatsiooni Amet                                                                    või töötleja koolitustoetus

B OSA 3
KOOLITUSEGA SEONDUVAD ANDMED


1 . Andmed koolitatava ja koolituse kohta
1.1 Koolitatava ees- ja perekonnanimi 
1.2 Koolitatava  isikukood












1.3 Koolitatava ametinimetus 4 

1.4 Koolituse  nimetus

1.5  Koolituse  lühikirjeldus 5


1.6 Koolitus korraldati ajavahemikul 6
alates 




2
0


lõpetades




2
0


alates








lõpetades








1.7 Korraldatud koolituse kestus tundides 

1.8 Koolitusteenuse maksumus eurodes

1.9  Ebasoodsas olukorras olev töötaja7

1.10 Puudega töötaja8


2. Andmed koolituse läbiviija kohta 
Koolituse läbiviija
2.1 Nimi

2.2 Tegevusala 9



2.3 Aadress


2.4 Telefon, faks, e-post



2.5 Registrikood














Taotluse allkirjastaja nimi         
Kuupäev
Taotluse allkirjastaja isikukood
Allkiri

1 A osa punktides 3.1, 3.2 ja 3.3 esitatakse andmed eelmise majandusaasta viimase päeva seisuga.
2 A osa punktis 4 kinnitatakse nõusolekut otsuste kättetoimetamise viisi osas.
3 B osa täidetakse vastavalt koolitatavate ja koolituste arvule. Juhul kui koolitatavaid on rohkem kui üks või kui koolitusi on rohkem kui üks, siis täidetakse mitu B osa.
4 B osa punkti 1.3. märgitakse koolitatava ametinimetus töökohal.
5 B osa punkti 1.5. koolituse lühikirjeldusse märgitakse lühidalt, milliseid taotlejale majandustegevuseks vajalikke teadmisi koolitatav omandas ja täiendas.
 6 B osa punkti 1.6. märgitakse koolituse korraldamise aeg järjekorras: koolituse alguse päev, kuu ja aasta ning koolituse lõpetamise päev, kuu ja aasta.
7 B osa punkti 1.9  lisatakse X juhul, kui koolitusel osalenud isikut saab käsitada ebasoodsas olukorras oleva töötajana.
8  B osa punkti 1.10 lisatakse X juhul, kui koolitusel osalenud isikut saab käsitleda puudega töötajana.
9 B osa punkti 2.2. märgitakse koolitust korraldava isiku seadusest või põhikirjast (põhimäärusest) tulenev tegevusala, mis viitab täiskasvanute koolituse alasele tegevusele.


