Merekeskkonna bioloogilise                                                      Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  
mitmekesisuse ja ökosüsteemide
kaitse ning taastamise toetus
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Koostatud Maaeluministri 27.02.2017 määruse nr 22
 „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus“ toodud andmete põhjal.
 Kinnitatud Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 26.04.2017 käskkirjaga nr 1-12/17/74

Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetuse taotlus

1
Taotleja andmed
1.1
Taotleja nimi


Registrikood


Kontaktandmed:

Esindaja nimi


Telefon


e-post


Veebileht


Aadress

2
Taotleja tegevuse kohta andmed (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
Jah
 Ei
2.1
Tegevusele taotletakse toetust samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.


2.2
Rakenduspiirkond (märkida maakond ja vald, kus toetustaotluse aluseks olev tegevus toimub)


2.3
Toetuse kasutamise kavas toodud tegevuse nimetus


2.4
Tegevuse lühike kirjeldus



2.5
Tegevuse elluviimiseks taotletav tegevuse abikõlblike kulude summa eurodes

2.6
Tegevuse elluviimiseks taotletav toetuse summa  eurodes

3
Taotleja esitab järgmised kinnitused (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)

Jah

Ei
3.1
Kinnitan, et oman tegevuse elluviimiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punktis d nimetatud suutlikkust.


3.2
Kinnitan, et taotleja ega taotleja juhatuse liige ei oma osalust töö teinud või teenust osutanud juriidilises isikus ega kuulu töö teinud või teenust osutanud juriidilise isiku juhatusse või nõukokku (vastavalt TMS § 8).


3.3
Kinnitan, et ei saa sama kulu hüvitamiseks, mille kohta taotlen toetust, raha teistest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest.


3.4
Kinnitan, et varem riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtpäevaks ja summas.


3.5
Kinnitan, et taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.


3.6
Kinnitan, et olen teadlik „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme „Merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ning taastamise toetus” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimustest ning vastan toetuse saamiseks esitatavatele nõuetele.


3.7
Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ja kehtivust ning võimaldan neid kontrollida. Kohustun toetuse saamisele järgneval viiel aastal vastama Maaeluministeeriumi ja PRIA järelepärimistele ning küsitluslehtedele.


3.8
Kinnitan, et teavitan taotlust menetlevat asutust viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.


4

Taotluse indikaatorid 
4.1
Näitaja 1. Ettevõtte suurus (mikroettevõte, väikeettevõte, keskmise suurusega ettevõte, suurettevõte)

4.2
Näitaja 2. Tegevuse tüüp (märkida X asjakohasesse lahtrisse) :


a) investeeringud varustusse


b) ressursside haldamine


c) muud bioloogilise mitmekesisuse suurendamise meetmed

4.3
Näitaja 3. Kudealade arv, mida planeeritakse taastada

4.4
Näitaja 4. Kunstkoelmute arv, mida planeeritakse paigaldada

5
Taotlusega esitatavad lisadokumendid (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)
 
Jah
Ei
5.1
Kui toetust taotletakse samal ajal mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, esitada lisa dokumendid sellekohase teabega.

lisa


6
Otsuse edastamine (märkida rist asjakohasesse lahtrisse)

Jah
Ei
6.1
Annan nõusoleku oma isikuandmete kandmiseks põllumassiivide ja põllumajandustoetuste registrisse ning andmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel.



6.2
Annan nõusoleku teha otsus teatavaks elektrooniliselt põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris olevale e-posti aadressile.



Taotluse allkirjastaja nimi
Kuupäev
Taotluse allkirjastaja isikukood
Allkiri


