
 

1. Üldinfo 

Toetustaotlus koosneb neljast sammust, mis tuleb järjest läbida. Toetustaotluse eeltäitmise perioodil (alates 15.07.2020) saab taotlust küll täita, aga ei saa 

esitada. Toetustaotlusi saab esitada 22.07.2020 00:01 kuni 29.07.2020 23:59. 

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 (9.00-16.00) 

 PRIA investeeringutoetuste infotelefon 737 7678 

 PRIA registrite osakonna infotelefon 731 2311 

PRIA klienditoe e-mail: info@pria.ee 

Maakondlike teenindusbüroode kontaktid: http://www.pria.ee/et/pria/teenindusbrood 

PRIA teenindusbürood on avatud esmaspäevast kolmapäevani kell 9.00-16.00. Lühendatud tööpäevade või erandolukordade korral on vastav teavitus e-PRIA 

avalehel. 

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.  

 

Selgitused meetme „Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus“ toetuse taotlemise kohta e-PRIAs 

 

Toetustaotluste saab eeltäita alates 15.07.2020.  

Toetustaotlusi saab esitada 22.07.2020 00:01 kuni 29.07.2020 23:59 

mailto:info@pria.ee
http://www.pria.ee/et/pria/teenindusbrood


Klient saab igal ajahetkel sessiooni kohe 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. Taotluse kirjeldus 

3.1. Samm „Üldandmed“ 

Üldandmete samm koosneb kahest plokist: 

Taotleja andmed. Süsteem kuvab välja PRIA-le esitatud isiku- ja kontaktandmed taotluse menetluses vajalike toimingute ja infovahetuse läbiviimiseks. Isiku- 

ja kontaktandmeid saab uuendada e-PRIA-s „Kliendi andmed“ sakis. 

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel. Süsteem kuvab välja 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 PRIA-le 

kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omava 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“. 

 



3.2. Samm „Detailandmed“ 

 

Detailandmete plokk koosneb kahest osast. Esimeses osas „Taotleja detailandmed“ kuvatakse erinevad küsimused, mis on vajalikud määruse nõuete 

kontrollimiseks ning taotluste hindamiseks.  

Käibemaksukohustuslaseks olemise info aluseks on Maksu- ja Tolliameti andmed. Meetmes on käibemaks toetatav, kuid käibemaksu osa topeltfinantseerimise 

vältimiseks on taotlejal võimalus teha valik, kas ta soovib taotleda toetust käibemaksu osale. Kui taotleja soovib taotletavate tegevuste osas küsida  Maksu-ja 

Tolliametilt käibemaksu tagasi, peab ta tegema valiku „EI“.  Sellisel juhul käibemaksu osas toetust ei arvestata. 

 

Küsimusele „Taotleja on sõlminud määruse lisas "Taotluse hindamise kriteeriumid" mainitud koostöölepingu:“ tuleb vastaja „Jah“ kui taotleja soovib saada 

hindepunkte hindamiskriteeriumi „3. Suurema kasutusulatusega investeeringud“ eest. Sellisel juhul tuleb üles laadida ka vastav koostööleping. 

 

Teises osas „Seireandmed“ kuvatakse küsimused, mis on vajalikud seireks ja mida menetluses ei kasutata. Põhitegevusala ning kõrvaltegevusala andmed 

võetakse automaatselt äriregistrist.  

 



3.3. Samm „Tegevused“ 

Siia sammub tuleb sisestada tegevused, millele toetust soovitakse taotleda. Uue tegevuse lisamiseks peab vajutama nuppu „ Lisa uus tegevus“. Tegevusi on 

kahte liiki: põhitegevused („Ehitise ehitamine“ ja „Seadme ostmine“) ja kaasnev tegevus. Kaasnevaks tegevuseks on „Omanikujärelvalve“, mida saab taotlusele 

lisada ainult siis kui on juba lisatud põhitegevus „Ehitise ehitamine“. 

 

Iga tegevuse kohta peab sisestama järgmised andmed: 

A. tegevuse detailsemad andmed; 

B. tegevuse eelarve; 

C. hinnapakkumised. 

 

 



A. Tegevuse andmete sisestamine 

Iga kavandatav investeering tuleb sisestada eraldi tegevusena. Kui tegevuse liik ja tegevus on valitud, avanevad tegevuse kohta detailsemad küsimused.  

 

Kui ehitisel, mida ehitatakse, on olemas registrikood, tuleb see kirjutada vastavale andmeväljale. Samuti, kui ostetav seade paigaldatakse ehitisse, millel on 

ehitisregistri kood, lisatakse see vastavale andmeväljale. Ehitisregistri koodi sisestamisel täidab süsteem automaatselt ka investeeringuobjekti asukoha andmed. 

Kui ehitisregistri koodi ei sisestata, tuleb investeeringuobjekti asukoht käsitsi sisestada.   

Kui tegevuse elluviimiseks on nõutud ehitusluba ning see on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt väljastatud, leiab süsteem selle automaatselt peale 

ehitisregistri koodi sisestamist. Leitud ehitusluba tuleb ära märkida, et see lisatakse taotlusele. 



Kui taotlusvormil ei täitnud süsteem automaatselt andmevälja „katastritunnus“, siis palun kontrolli katastritunnuse täpset aadressi vajutades järgnevale lingile - 

http://xgis.maaamet.ee/ky/ . Sisesta esimesele andmeväljale katastritunnus, millel tegevusi tehakse. Selle peale kuvatakse kõige esimeste andmeväljadena 

konkreetse katastritunnuse aadress kus kataster asub. Näiteks katastritunnuse 57601:002:0580 sisestamisel saame tulemuseks, et see asub Tartu maakond, 

Peipsiääre vald, Ranna küla, Järve. Eriti tähelepanelik tuleb olla andmevälja „Lähiaadress“ osas, mis antud juhul on „Järve“ mitte „Järve talu“. Just sõna  „talu“ 

lisamine on tihti asjaoluks miks konkreetsele aadressile katastritunnust ei leita. Kui aadressi sisestamisel ei kuvata valikus õiget aadress, siis tasub proovida 

aadressi sisestamist alustada väiksemast üksusest (n. talu nimest).  

 NB! Sisestatud aadress tuleb märkida ka põhiaadressiks. Kui investeering teostatakse mitmel aadressil, peab vähemalt ühe aadressi märkima põhiaadressiks. 

B. Tegevuse eelarve sisestamine 

Pärast tegevuse andmete sisestamist tuleb sisestada tegevuse eelarve. Seda saab teha vajutades nupule „Salvesta ja sisesta eelarve“ või vajutades põhikuval 

„Eelarve“. Toetust antakse kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse 

abikõlbliku kulu maksumusest. 

Kui tegevuseks on ehitamine, avaneb kaheksarealine eelarve, kus igal kulureal on eraldi alamjaotus. Abikõlblikud maksumused tuleb siia sisestada vastavalt 

PRIA poolt koostatud ehitise hinnapakkumuse vormile, mis sisaldab samu kuluridu.   

 

http://xgis.maaamet.ee/ky/


 

C. Hinnapakkumuste sisestamine 

Hinnapakkumuste sisestamiseks tuleb vajutada tegevuse juures lingile „Hinnapakkumus“. Sisestada tuleb nõutud arv hinnapakkumusi. Kui tegevuseks on 

ehitamine, siis tuleb laadida üles Excel formaadis hinnapakkumus(ed), mis on tehtud PRIA poolt koostatud hinnapakkumuse põhjale. 

 

 

 

 

 



3.4. Samm „Esitamine“ 

 

Esitamise sammus kuvatakse taotletav toetuse summa. Võimalik on avada täidetud taotluse PDF eelvaade (veendumaks, et kõik andmed on korrektselt 

taotlusele kirja saanud). Samuti on siin sammus võimalik anda nõusolek kõikide otsuste saamiseks elektrooniliselt e-posti aadressile. 

 

 

 

 


	2. Abimaterjalid
	3. Taotluse kirjeldus
	3.1. Samm „Üldandmed“
	3.2. Samm „Detailandmed“
	3.3. Samm „Tegevused“
	3.4. Samm „Esitamine“


