
 

COVID-19 puhangust tingitud erakorralise ajutise abi toetustaotlust saate esitada PRIA 

iseteeninduskeskkonnas (e-PRIA), kuhu saate siseneda klõpsates siin.  

 

Juhime tähelepanu, et punase tärniga „*“ on portaalis tähistatud kohustuslikud andmeväljad ning nupp 

avab abiinfo selle välja kohta, mille juures ta asub. Taotluse esitamiseks vajutage sinisel 

menüüribal nuppu „Taotlemine“.  

Seejärel klõpsake nupul „Esita toetustaotlus“.  

Valige rippmenüüst õige meede ja klõpsake nupul „Alusta esitamist“. 

 

Avaneb vorm taotleja üldandmetega ning volitatud esindaja andmetega. Kui taotlejal on mitu esindajat 

ja esindatava taotluse osas soovitakse anda PRIAle kontaktisikuks mõni teine esindusõigust omav isik, 

siis saab seda teha klõpsates nupul „Vaheta esindaja“. Vajadusel saab ka volitusi anda siinsamas 

keskkonnas, valides ülemiselt menüüribalt „Esindusõigused ja volitused“.  

Juhend „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline ajutine abi“ 

taotluse esitamiseks e-PRIA-s 

Taotlusi saab eeltäita vahemikus 21. – 27. oktoober 2020 

Taotlusi võetakse vastu taotlusperioodil 28. oktoober – 04. november 2020 (kuni 24:00-ni) 

 ? 

https://epria.pria.ee/login/#/login


Kui taotleja üldandmed on korrektsed klõpsake vormi all paremas nurgas nuppu „Edasi“. 

 

Detailandmete sammus tuleb „Taotluse esitamisele eelnenud majandusaasta käive“ rippmenüüst valida 

2019.a majandusaasta käibe vahemik. „Müügiedendustegevuse plaan“ lahtrisse tuleb kirjutada 

järgneva kahe majandusaasta kohta välisturgude müügiedendustegevuste plaan. Plaan on taotleja 

vabas vormis koostatud kirjeldav dokument välisturgudel kahe aasta vältel elluviidavatest 

tegevustest, mis aitavad kaasa taotleja likviidsusprobleemide lahendamisele ning taotleja 

müügivõimekuse ja konkurentsivõime säilitamisele välisturgudel. (Tähemärkide arv minimaalselt  

1 000.) 

Kui kõik andmed on sisestatud, klõpsake nuppl „Salvesta ja edasi“. 

 

NB! Kui taotleja vajab andmete sisestamisel abi, siis tuleb klõpsata nupul „Vajad abi? Vajuta siia“ 

ning taotlejale kuvatakse abiinfo aken.  

Kui taotleja jätab andmete sisestamise pooleli ja soovib 

selle tegevusega hiljem jätkata, siis tuleb klõpsata 

nupul. Portaal salvestab sisestatud andmed 

ja taotluse sisestamist saab jätkata pooleli jäänud 

kohast. Kui taotleja soovib sisestatud taotluse 

kustutada, siis tuleb klõpsata nupul    

Sellel nupul klõpsates kustutab portaal ära kogu taotluse. 

 

Tegevuste sammus tuleb sisestada tegevuste ja objektide andmed. Klõpsake nupul „Lisa uus tegevus“. 

NB! FIE-del on võimalus esitada 2019. ja 

2020. a II ja III käivet tõendavad dokumendid.  



Seejärel tuleb sisestada tegevuste andmed. „Tegevuse liik“ rippmenüüst tuleb valida „Põhitegevus“ ja 

„Tegevuse“ rippmenüüst „COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus“.   

„Tegevuse nimetus“ lahtrisse tuleb kirjutada taotleja tegevusala EMTAK kood või tegevuse nimetus. 

„Tegevuse eesmärk“ lahtrisse tuleb kirjutada tegevuse eesmärk, nt säilitada müügivõimekus 

välisturgudel. 

„Tegevuse kirjeldus“ lahtris tuleb kirjeldada, kuidas eesmärki saavutada,  nt osalemine erialamessidel 

leidmaks ostjaid välisturgudel, koostades sihtturule sobivaid turundusmaterjale vms tegevusi. 

Kui tegevuse üldandmed on täidetud, siis tuleb täita tegevuse asukoha andmed. Selleks tuleb klõpsata 

nupul „Lisa rida“. 

 

Avanenud lahtrisse tuleb sisestada objekti aadress, kus eelnimetatud tegevustega tegeletakse. Aadressi 

sisestamiseks alustage lahtrisse märkimist ja seejärel tuleb aadress valida süsteemi poolt pakutud kujul 

ehk rippmenüüst. Seejärel märkige „Määra põhiaadressiks“ kasti linnuke.  

Seejärel tuleb klõpsata nupul „Salvesta ja sisesta eelarve“.  

 

Eelarve sisestamisel tuleb esmalt täita lahter „Ühiku määr“, kuhu tuleb märkida taotletava toetuse 

summa, mis peab jääma võimaliku ühikumäära vahemikku. 

Järgmisena tuleb täita kulurea andmed. Selleks klõpsake kulurea lõpus oleval nupul „Muuda“.  



 

Avanenud aknas tuleb valida 

„Ühik“ rippmenüüst sobiv ühik, 

milleks on „tk“ ja „Ühiku arvuks“ 

tuleb märkida „1“. 

Seejärel tuleb klõpsata nupul 

„Salvesta“. 

Kui tegevuste sammus on kõik andmed sisestatud, klõpsake nupul „Edasi“.  

 

 

 

 

 

 

 



VKE sammus saab kontrollida kas kõik kuvatud andmed on õiged ning neid vajadusel muuta. 

Esitamise sammu jõudmiseks klõpsake nupul „Edasi“. 

PDF lingi avamisel saab vaadata sisestatud andmeid.  

Kinnituste osas tuleb täita kohustuslikud väljad, mis on tähistatud punase tärniga „*“. 

Taotluse esitamiseks tuleb klõpsata nupul „Esita taotlus“. 

Toetustaotlus on esitatud, kui ekraanile tekib taotluse registreerimise number. 

Marjad OÜ 

Marjad OÜ 

Marjad OÜ 



 

 

Edukat taotlemist!  


