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e-PRIA portaali sisenemine
Portaali sisenemise kohta lugege palun juhendist „e-PRIA kasutusjuhend vana e-PRIA teenuste
kasutamiseks“.

Teenuse üldinfo
e-PRIA pindalatoetuste teenus võimaldab esitada pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse ning selle
lisad elektrooniliselt. Taotluse saab e-PRIAs esitada ainult koos digitaalsete põllu või koosluse ala
kaartidega, st põllud või alad on vajalik digitaalselt e-PRIAs „Minu Põllud“ või „Minu Niidud“ teenuses
joonistada ning taotlusvormile lisada. Teenuse kasutamisel aitavad Teid abiinfod ja juhendid, mis
asuvad lehekülje vasakus servas kuvatavas sektsioonis „Abiinfo“.


Kui olete jõudnud vanasse e-PRIA portaali, valige menüüst „Teenused“.

Enne taotluse esitamist on võimalik „Minu Põllud“ ja „Minu Niidud“ teenustes joonistada põllud ja
koosluse alad.
Teenuse „Dokumendi üleslaadimine (pindalatoetuste taotluse lisadokumentide esitamiseks)“ kaudu
saab esitada järgmisi dokumente:


noore põllumajandustootja toetuse lisainfot (nt MTÜ liikmete nimekiri);
pärimisdokumente;
avaldusi, selgitusi, vastuskirju jms;
hobuse passi koopiaid (seoses loomade heaolu toetusega);
veterinaartõendeid või loomaarsti teatisi (seoses ohustatud tõugu looma pidamise
toetusega);
MAH-toetuse koolituse tunnistusi;
teatisi (näiteks liigniiskuse ja teiste sarnaste juhtumite kohta).

Valige pindalatoetuste alalõigust taotluste alt „Pindalatoetuste taotlus“.

Taotluste esitamise perioodil on võimalik teenust kasutada ka avalehel oleva kiirlingi „Pindalatoetuste
taotlus“ kaudu.
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Soovitame enne taotlusvormide täitmist kindlasti tutvuda punktiga „Meelespea pindalatoetuste
taotlemisel“.
Teile kuvatakse loetelu pindalatoetuste taotlusvormidest. Taotlusvormide täitmist tuleb kindlasti
alustada pindalatoetuste põhivormist „Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A)
ning ökoalade loetelu“, mille järel saate täita vajalikud lisavormid.

Vormide täitmine
Taotluse täitmisel ja esitamisel saate abi vasakul kuvatavast sektsioonist „Abiinfo“.
Kõik tärniga (*) väljad on täitmiseks kohustuslikud. Toetuste tingimuste kohta leiate lisainfot
juhendmaterjalidest „Abiks taotlejale“ PRIA kodulehelt.
Kõikide valikute juures on abiinfo nupp „?“, millele liikudes näidatakse hiirekursori juures vastavat
abiinfot ning nupule klõpsates ilmub selgitus vasakule abiinfo sektsiooni.
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Soovitame sisestatud info vahepeal salvestada, et see võimalike tõrgete korral kaduma ei läheks. Selleks
vajutage nuppu „Salvesta portaali“.
Kõikide vormide esimese osana kuvatakse „Taotleja üldandmed“. Kontaktandmed tulevad vormile
automaatselt PRIA kliendiregistrist.

Kui Teie andmed on muutunud, palume need pärast taotluse esitamist ära muuta, kasutades e-PRIA
teenust „Kliendi andmed“. Andmete muudatused jõustuvad koheselt, kuid uued andmed jõuavad
vanasse e-PRIAsse 2 minuti pärast. St kui lisatakse/muudetakse kliendi andmeid ja suundutakse vana ePRIA keskkonna teenuseid kasutama (nt pindalatoetuste taotluse teenus), tuleb arvestada, et muudetud
andmeid ei kuvata koheselt, vaid pärast esimest süsteemipoolset taotlusandmete kontrolli.
NB! Muudetud kliendiandmed juba esitatud dokumendil ei uuene. Kliendiandmete muudatuse
esitamine ei tähenda, et Teil on pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus ning toetuste taotlemiseks
vajalikud lisavormid PRIAle esitatud.
Vormide lõpus näete nelja nuppu: „Tagasi“, „Salvesta portaali“, „Kontrolli andmeid“ ja „Edasi“.

„Salvesta portaali“ nupp salvestab taotluse ja sellel olevad andmed portaali, taotlus jääb edasitäitmise
olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Hiljem saab taotlust edasi täita või PRIAle esitamiseks avada, valides
peamenüüst „Dokumendid“ alajaotuse „Esitamata“.
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Teie pooleliolev esitamata taotlus avatakse automaatselt samuti juhul, kui valite pindalatoetuste
taotluse teenusest uuesti taotlusvormi.
„Kontrolli andmeid“ nupp salvestab taotluse ja sellel olevad andmed portaali, taotlus jääb edasitäitmise
olekusse ja ei ole PRIAle esitatud! Nupu vajutamisel kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust
ja formaati.
Kui olete andmed sisestanud ja soovite taotluse esitada, klõpsake nupul „Edasi“. Nupu klõpsamisel
kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati. Nupule „Esita dokument“ klõpsates
edastatakse taotlus PRIAle.
„Tagasi“ nupud viivad eelmisele lehele tagasi. NB! Brauseri „Back“ nupp e-PRIA portaalis ei tööta.
Salvesta andmed formaadis: Trükk (PDF) XML CSV:
Vajutusega lingile „Trükk (PDF)“ kuvatakse taotluse andmed PDF-vormingus eraldi veebilehitseja aknas.
Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust välja trükkida ja salvestada. PDF-vormingus saab
taotluse salvestada igas esitamise sammus.
Vajutusega lingile „XML“ kuvatakse taotluse andmed XML-vormingus eraldi veebilehitseja aknas.
Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust salvestada arvutisse soovitud asukohta.
Vajutusega lingile „CSV“ kuvatakse taotluse tabelis paiknevad andmed CSV-vormingus eraldi
veebilehitseja aknas. CSV-vormingus faili on võimalik vaadata tabelarvutustarkvaraga, näiteks Microsoft
Excelis. Veebilehitseja võimalusi kasutades saab taotlust salvestada arvutisse soovitud asukohta.

Taotluse eelvaade
Kui olete andmed sisestanud ja soovite taotluse esitada, vajutage nuppu „Edasi“. Nupu vajutamisel
kontrollib süsteem sisestatud andmete terviklikkust ja formaati.
Andmete kontrollimise tulemusena kuvatakse taotlusel kolme liiki teateid: kinnitused, hoiatused ja vead.
Kinnitused annavad lisainfot taotluse oleku kohta:

Hoiatused juhivad tähelepanu võimalikele vigadele Teie taotlusel, kuid need ei takista taotluse esitamist:

Vead tuleb taotluse esitamiseks eelnevalt kõrvaldada:
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Ekraani üleval ja all paremas nurgas näete teadet, et dokument on veel esitamata.

Kõikide pindalatoetuste vormide eelvaates kuvatakse taotlusvormi lõpus taotluse andmete kokkuvõte
(koondinfo). Põhivormi „Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade
loetelu“ koondinfo sisaldab infot asendatud kohustuste, taotletud toetuste, põldude arvu, pindala,
nõuete täitmise, lisavormide ning viimati kuvatud teadete kohta.
Lisavormide koondinfo sisaldab infot viimati kuvatud teadete kohta (kui ühtegi hoiatust või teadet ei
kuvatud, siis koondinfot ei näidata). Vormi MT68 koondinfos kuvatakse lisaks taotlusele märgitud
pindala kokku ja pindala koosluse tüüpide lõikes.
Kõikide vormide muudatusavalduste puhul on koondinfos lisaks eelnevale kokkuvõte ja selgitused
tehtud muudatuste kohta. Sama koondinfo tekib ka taotluse PDF-vormingus faili.
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Kui soovite enne taotluse esitamist teha taotlusel muudatusi/parandusi, vajutage nuppu „Muuda“, siis
kuvatakse sama vorm/taotlus muudetaval kujul.
Taotluse esitamisest loobumiseks ja kustutamiseks vajutage nuppu „Kustuta“. Süsteem väljastab teate
taotluse edukast kustutamisest.
Vajutades nupul „Tagasi“, suunatakse Teid pindalatoetuste teenuse avalehele ja soovi korral saate
taotluse täitmist uuesti alustada.

Taotluse esitamine
Taotluse esitamiseks parandage vead, mis on kuvatud punase värviga veateadetes ning veenduge, et
soovite kollasega kuvatud hoiatusteadetest hoolimata enda taotluse sel kujul esitada, või parandage ka
hoiatusteadetes toodud puudused.
Kui olete eelvaate üle vaadanud ja veendunud, et kõik on nii, nagu soovite, siis taotluse esitamiseks
vajutage nuppu „Esita dokument“.
Teie taotlus edastatakse PRIAle.
Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse taotluse number ehk viitenumber. Kui taotlus on saanud
viitenumbri, siis on see dokument PRIAs arvele võetud ja andmed PRIAle edastatud. Kui Teil on vaja
esitada lisadokumente või vorme, kuvatakse Teile pärast taotluse esitamist teade, millised dokumendid
peate veel esitama. Klõpsates teates oleval lingil, saate vajaliku vormi avada ja esitada.
Kui viitenumbrit ei kuvata, siis ei ole dokument PRIAle edastatud ning seda saab uuesti avada
menüüvaliku „Dokumendid“ alt esitamata dokumentide nimekirjast.
Taotluse eduka esitamise korral kuvatakse Teile järgmine ekraanivaade:
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„Vaata“ lingile vajutades kuvatakse esitatud dokumendist PDF-vormingus fail. Link tekib mõne aja
möödudes pärast seda, kui esitatud dokumendi PDF-vormingus fail on koostatud.
„Vaata vormi“ lingi kaudu pääseb esitatud dokumendi vormile.
Esitatud taotlust on võimalik muuta ja annulleerida (v.a vorm MT63 – mesiniku mesilaspered). Selleks
valige menüüst „Dokumendid“, alajaotus „Esitatud“ ning sealt omakorda muutmist/annulleerimist vajav
dokument. Kuvatakse dokumendi üldandmed ja vastavad lingid.
Klõpsates lingil „Muuda“ avatakse esitatud taotlus muudetaval kujul. Muudatuste tegemine on lubatud
kuni kohapealse kontrolli toimumiseni või kohapealsest kontrollist teatamiseni, menetluse käigus
tuvastatud puudustest teadaandmiseni või toetuse otsuse teatavaks tegemiseni. Kui olete muudatused
üle vaadanud ja veendunud, et kõik on nii, nagu soovite, siis muudetud taotluse esitamiseks vajutage
nupul „Edasi“ ja seejärel „Esita dokument“.
Taotlusperioodil tehtud ja PRIAle esitatud muudatused kinnitatakse automaatselt. Pärast
taotlusperioodi tehtud muudatused vaatab PRIA üle ning nende aktsepteerimine või
mitteaktsepteerimine (nt kohapealsete kontrollide tõttu) võtab täiendava aja. Palun arvestage, et
põhivormi „Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A) ning ökoalade loetelu“
puhul kajastuvad eelmise muudatusavaldusega esitatud andmed e-PRIAs alles pärast seda, kui PRIA on
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muudatusavalduse kinnitanud ning avate "Muuda" nupuga uue muudatusavalduse. Muudatuse
mitteaktsepteerimisest antakse Teile teada kirja teel. Muudatusavaldust on võimalik annulleerida.
Klõpsates lingil „Annulleeri“ avatakse annulleerimisavaldus. Dokumendi annulleerimiseks kirjutage
selgitus ja vajutage nupul „Edasi“ ja seejärel „Esita dokument“. Pange tähele, et pindalatoetuste taotluse
ja maksetaotluse annulleerimisel e-PRIAs annulleeritakse kõik sama viitenumbriga dokumendid ja
taotlusega seotud muudatusavaldused. Kui soovite annulleerida lisavormi või muudatusavaldust, tuleb
„Esitatud“ dokumentide alt avada konkreetne dokument, vajutada nupule „Annulleeri“, lisada
annulleerimise põhjus ja esitada dokument.
Taotluste esitamise perioodil on pärast annulleerimist võimalik esitada uus taotlus. Kui esitate
annulleerimisavalduse pärast taotluste esitamise perioodi lõppu, vaatab PRIA selle enne aktsepteerimist
üle.
Kui soovite taotluse esitamise kohta kinnitust e-posti teel, tellige see enne taotluse esitamist portaali
seadete alt (link üleval paremas nurgas „Seaded“).

Avanenud aknas tehke märge kasti „Soovin dokumendi esitamise teadet PRIA kliendiandmetes olevale eposti aadressile“ või „Soovin dokumendi kooskõlastamise teateid PRIA kliendiandmetes olevale e-posti
aadressile“ (kahepoolse kinnitusega dokumentide korral). Väljale „e-posti aadress“ kuvatakse kliendi eposti aadress PRIA kliendiregistrist.
Kui Teie andmed PRIA kliendiregistris on muutunud, palume need üle vaadata, valides menüüribalt
„Kliendi andmed“.
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Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A)
ning ökoalade loetelu
Teenuses „Minu põllud“ saab enne pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse täitmist joonistada põllud
ja eelmise aasta põldude andmed üle kontrollida ning vajadusel sisse viia vahepeal toimunud
muudatused. Kui olete seda teinud, saate neid põlde kasutada vormi PT50A täitmisel. Põldude
joonistamisel on abiks e-PRIA teenuse „Minu põllud“ kasutusjuhend ja teenuse videojuhend, mille leiate
PRIA kodulehelt.


Valige taotlusvormide seast „Pindalatoetuste taotlus ja maksetaotlus (vormid PT50 ja PT50A)
ning ökoalade loetelu“.

Pindalatoetusi taotledes tuleb see vorm esitada esimesena, seejärel saate esitada kõik vajalikud
lisavormid!
Soovitame alustada taotluse täitmist taotlusvormist PT50 ja seejärel täita põldude loetelu (vorm PT50A),
kuid võite alustada ka põldude lisamisest (põldude loetelu allpool) ja alles seejärel märkida toetusliikide
taotlemised PT50 punktides 1 – 2 ning täita Nõuetele vastavuse küsimustiku punktis 3.


Täitke taotlus

Maaelu arengukava toetuste juures kuvatakse lisainfona, kas Teil on toetusega seoses hetkel kehtiv
kohustus.

Kui soovite toetust taotleda, kohustust võtta või seda teise kohustusega asendada, märkige „JAH“
vastava toetuse juurde

või märkige linnuke loomaliigi juurde, kelle osas soovite vastavat toetust taotleda.

Kui Te ei soovi toetust taotleda, jääb vaikimisi toetuse taotlemise märkeks „EI“.
Punkt 1.5. Väikepõllumajandustootjate kavas osalemisest loobumine
Kui Te olete 2015. aastal liitunud väikepõllumajandustootjate kavaga, kuvatakse Teile võimalus märkida
kavas osalemisest loobumine.

Antud punkti ei kuvata taotlejatele, kes 2015. aastal ei liitunud väikepõllumajandustootjate kavaga
või on selles kavas osalemisest juba loobunud.
11

 Täitke põldude loetelu (vorm PT50A)
Põldude loetelu tabelisse tuleb märkida kõik Teie kasutuses olevad põllud, sõltumata sellest, kas Te
sellele põllule toetust taotlete või mitte.
Põldude lisamiseks vajutage tabeli all nupule „Lisa taotlusele põld“.

Teid suunatakse teenusesse „Minu põllud“, kus toimub põldude joonistamine ja põllu andmete
sisestamine. Kui olete eelnevalt oma põllud nimetatud teenuse kaudu sisestanud, saate need nüüd sealt
taotlusele kanda.
Teenuses „Minu põllud“ annab PRIA taotlejatele ette eelmisel aastal kindlaks tehtud põldude andmed.
Põldude andmete asendamine toimub peale määratud kuupäeva esimest korda teenusesse sisenemisel.
Soovi korral on võimalik seda tegevust korrata, vajutades nimekirja kohal paremal üleval servas olevat
nuppu „Kasuta viimase taotluse põlde“. Asendatud põllud eristuvad teistest helesinise taustaga, lisaks
on põldude juures musta värvi infoteade „Põllu andmed on asendatud kindlaks tehtud andmetega!“ andmete asendamise teade kuvatakse, kui taotletud andmed on seotud kohapealse või administratiivse
kontrolliga või Põllumajandus- ja Toiduameti kohapealse kontrolliga. Andmete asendamise selgitust
vaata täpsemalt „Minu põllud“ teenuse kasutusjuhendist.
NB! Kui olete pärast eelmise aasta taotlusperioodi end PRIA kliendiregistris ümber registreerinud (nt
äriühinguks) ja seeläbi uue kliendi ID saanud, ei ole Teil võimalik kasutada eelmise aasta taotluse
andmeid ja digitaalseid põllujooni. Varasema kliendi põlluandmete uuele kliendile üle kandmiseks
võtke ühendust PRIA põldude registri bürooga telefonil 737 1362.
Põllumassiivi numbrile klõpsates suunatakse Teid edasi kaardirakendusse põllu andmeid muutma või
põldu joonistama.
Kui soovite teenuses „Minu põllud“ joonistada uut põldu, vajutage nuppu „Lisa põld“, mispeale
suunatakse Teid kaardirakendusse põldu joonistama.
Põllu joonistamine ja taotlusele lisamine koosneb mitmest sammust. Iga samm on ette nähtud kindla
tegevuse jaoks ning kõik sammud tuleb läbida. Kaardi kohal kuvatakse Teile roheliselt, millises sammus
Te hetkel olete.

Põldude joonistamisel on abiks e-PRIA teenuse „Minu põllud“ kasutusjuhend ja teenuse videojuhend,
mille leiate PRIA kodulehelt.


Valige põllud taotlusele.
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Kui põllud on „Minu põllud“ teenuses joonistatud, märkige põllud, mida tahate taotlusele lisada ja
vajutage nuppu „Lisa taotlusele“. Valida saate ka kõik põllud korraga, tehes märke märkekasti tabeli
päises. Õnnestunud taotlusele lisamise järel antakse vastavasisuline teade ja taotlusele lisatud põllud
kuvatakse loetelus teist värvi taustal koos staatuse tekkimisega ning teatega, mitu põldu taotlusele lisati.
Koos põldude taotlusele lisamisega lisatakse taotlusele ka nendega seotud ökoalad.
Kui olete põllud taotlusele lisanud, vajutage nuppu „Tagasi taotlusele“, misjärel suunatakse Teid tagasi
taotlusvormile.

Kui soovite taotluselt põllud eemaldada, saate loetelu tühjendada nupuga „Kustuta kõik põllud“.
Tabelist põllurea kustutamiseks tuleb vajutada vastava rea ees olevale nupule „X“.



Märkige põldude loetelus toetuste taotlemised

Tehke toetuste taotlemise kohta märked aktiivsetes märkekastides ja lahtrites! ÜPT ja ROH ning
KSM/MAH toetuse kohta on võimalik märkida toetuse taotlemine korraga kõikidele põldudele,
kasutades selleks veeru pealkirja all olevat märkekasti.
Põldude loetelu saate sorteerida väärtuste järgi, vajutades vastava veeru päises olevatele nooltele.
Veergude 2-3 ja 5-10 ja 22 („Põllumassiivi/Katastri number“, „Põllu nr“, “Kasutusõigus“, „Põllu pindala
(ha)“, „Maakasutuse tüüp“, „Kasvatatav põllumajanduskultuur või kesa tüüp“, „Otstarve/kasutusviis“,
“HS/HK/HV/ENK“, „Mahe maakasutus“) andmed pärinevad „Minu põllud“ teenusest.
Nende andmete muutmise vajadusel tehke seda „Minu põllud“ teenuses, klõpsates selleks taotlusel
põllumassiivi numbrile või nupule „Lisa taotlusele põld“.


Märkige ökoalade loetelus ökoalad, mida soovite arvestada ökoalade nõude täitmise juures
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Veerus „Ökoala pindala“ kuvatakse maastikuelementide pindala ning harimispraktikate puhul vastavalt
valitud kultuurile koefitsiendiga läbikorrutatud pindala.
Kui soovite valida ökoalade nõude täitmiseks kõiki loetelus kuvatavaid ökoalasid, saate seda teha
kasutades selleks veeru pealkirja all olevat märkekasti. Ökoalade loetelus ökoalasid lisada, kustutada ja
muuta ei saa. Kuna ökoalad on seotud põlluga, siis saab vajadusel muudatusi teha üksnes „Minu põllud“
teenuses.
Juhul kui Te pole seni maastikuelemente deklareerinud, aga soovite siiski kasutada oma põllumaaga
seotud säilitatavaid maastikuelemente ökoalade arvestuseks, siis saate esitada maastikuelemendid läbi
e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (e-PRIA – Valdused – Põllumassiivide muudatused).
Joonistatud elemendid jõuavad 2 tunni möödudes e-PRIA „Minu põllud“ teenusesse, misjärel on Teil
võimalik neid ökoaladeks valida. Kuna need elemendid on PRIA poolt üle vaatamata, siis tuleb olla
võimalikult täpne maastikuelementide joonistamisel ja toetusõiguslikkuse hindamisel.
Poolelioleva taotluse (vahe)salvestamiseks vajutage „Salvesta portaali“.


Esitage täidetud taotlus

Kui enne taotluse esitamist kuvati hoiatavaid teateid (kollased teated), ilmub pärast nupule „Esita
dokument“ vajutamist ekraanile infokast, kus peate kinnitama, et olete tutvunud teile kuvatud
teadetega.
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Ohustatud tõugu loomade loetelu (vorm MT60B)
 Valige taotlusvormide seast „Ohustatud tõugu loomade loetelu“.
NB! Vormi MT60B saab esitada pärast pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50
ja PT50A) PRIAle esitamist. Vormi MT60B peate esitama, kui taotlete ohustatud tõugu looma
pidamise toetust.
Ekraanile kuvatakse ohustatud tõugu loomade loetelu. Vormile on ette kuvatud loetelu esitamisele
eelneval aastal taotletud ja kindlakstehtud loomad. NB! Kui olete pärast eelmise aasta taotlusperioodi
end PRIA kliendiregistris ümber registreerinud (nt äriühinguks) ja seeläbi saanud uue kliendi ID, ei
kuvata Teile eelmisel aastal taotletud ja kindlakstehtud loomade andmeid ette.



Täitke vorm

Lisage või kustutage loomade andmed, kui Teil on sellel aastal andmed muutunud. Tabelisse rea
lisamiseks vajutage tabeli alumises servas asuvale nupule „Lisa uus rida“.
Tabelist rea kustutamiseks vajutage vastava rea ees olevale nupule „X“.


Esitage täidetud taotlusvorm
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Loomade heaolu toetuse loomade loetelu (vorm MT62C)


Valige taotlusvormide seast „Loomade heaolu toetuse loomade loetelu“ (vorm MT62C).
NB! Vormi MT62C peate esitama, kui taotlete LHT toetust. Vormi MT62C saab esitada pärast
pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50 ja PT50A) PRIAle esitamist.

Ekraanile kuvatakse loomade heaolu toetuse loomade loetelu vorm. Veiste loetelu on eeltäidetud
taotlemise aasta 02.05 seisuga Teie nimele registreeritud loomade andmetega, kuid loetellu ei näidata
neid veiseid, kes on vahemikul 02.05 kuni taotluse esitamise hetkeni Teie karjast välja läinud.


Täitke vorm

Sisestage loomaliik, ehitis või loomad, kelle kohta toetust taotlete.
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Tabelisse rea lisamiseks vajutage tabeli alumises servas asuvale nupule „Lisa uus rida“.
Tabelist rea kustutamiseks vajutage vastava rea ees olevale nupule „X“.


Esitage täidetud taotlusvorm
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Mesilasperede andmed (vorm MT63) – mesiniku mesilaspered


Valige taotlusvormide seast „Mesilasperede andmed (vorm MT63) – mesiniku mesilaspered“.
NB! Vormi MT63 – mesiniku mesilaspered, peate esitama, kui taotlete KSM toetust mesilaste
korjealade rajamise eest ja kasutate toetuse taotlemiseks mesiniku mesilasperesid. Vormi MT63
saab esitada pärast pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50 ja PT50A) PRIAle
esitamist.

Ekraanile kuvatakse mesiniku mesilasperede vorm.


Täitke vorm

Sisestage mesiniku registri- või isikukood, kelle mesilasperesid toetuse taotlemiseks kasutate ning
mesilasperede arv.



Esitage täidetud taotlusvorm mesinikule kinnitamiseks

Antud vorm on kahepoolse kinnitusega taotlusvorm, st vorm on PRIAle edastatud pärast seda, kui ka
mesinik on e-PRIAs vormi kinnitanud. Palun veenduge, et mesinik, kelle mesilasperesid soovite
kasutada, on e-PRIAs vormi MT63 kinnitanud, vajadusel võtke ühendust mesinikuga. Vormi leiate
peamenüüst „Dokumendid“ alt. Kui mesinik on vormi MT63 e-PRIAs kinnitanud, on dokument nähtav
vahelehel „Esitatud“, kui vorm on kinnitamata või tagasi lükatud, kuvatakse see vastava staatusega
vahelehel „Esitamata“.
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Mesilasperede andmed (vorm MT63) – taotleja enda
mesilaspered


Valige taotlusvormide seast „Mesilasperede andmed (vorm MT63) – taotleja enda
mesilaspered“.
NB! Vormi MT63 – taotleja enda mesilaspered, peate esitama, kui taotlete KSM toetust
mesilaste korjealade rajamise eest ja kasutate toetuse taotlemiseks enda mesilasperesid. Vormi
MT63 saab esitada pärast pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50 ja PT50A)
PRIAle esitamist.

Ekraanile kuvatakse taotleja enda mesilasperede vorm.


Täitke vorm

Sisestage mesilasperede arv, mida toetuse taotlemiseks kasutate.



Esitage täidetud taotlusvorm
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Viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm
MT64)


Valige taotlusvormide seast „Viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu (vorm
MT64)“.
NB! Vormi MT64 peate esitama, kui taotlete SORT toetust puuvilja- ja marjasortide kasvatamise
eest. Vormi MT64 saab esitada pärast pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50
ja PT50A) PRIAle esitamist.

Ekraanile kuvatakse viljapuude ja marjapõõsaste kohalike sortide loetelu.


Täitke vorm

Sisestage viljapuude ja marjapõõsaste arv.



Esitage täidetud taotlusvorm
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Poollooduslike koosluste loetelu (vorm MT68)
Teenuses „Minu niidud“ on võimalik joonistada oma koosluse alasid ning edastada need
Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Kui olete seda teinud, saate neid alasid kasutada vormi MT68
esitamisel. Koosluse alade joonistamisel ning Keskkonnaametile kooskõlastamisele saatmisel on abiks ePRIA teenuse „Minu niidud“ kasutusjuhend ja teenuse videojuhend, mille leiate PRIA kodulehelt.


Valige taotlusvormide seast „Poollooduslike koosluste loetelu (vorm MT68)“.
NB! Vormi MT68 peate esitama, kui taotlete PLK toetust. Vormi MT68 saab esitada pärast
pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50 ja PT50A) PRIAle esitamist.
Ekraanile kuvatakse poollooduslike koosluste loetelu.


Täitke poollooduslike koosluste loetelu

Alade lisamiseks vajutage tabeli all nupule „Lisa taotlusele ala“. Teid suunatakse teenusesse „Minu
niidud“, kus saate Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud alad taotlusele lisada.

NB! Alade lisamiseks taotlusele, peavad alad olema eelnevalt „Minu niidud“ teenuses joonistatud ning
Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud tulemusega „Jah“ või „Jah, tingimustega“.
Keskkonnaameti kooskõlastuse puhul pöörake tähelepanu sellele, kas ala on kooskõlastatud „Jah“, „Jah,
tingimustega“ või „Ei“, Keskkonnaameti märkustele ja seatud lisatingimustele/eritingimustele.


Valige koosluse alad taotlusele.

Märkige koosluste loetelust alad, mida tahate taotlusele lisada ja vajutage „Lisa taotlusele“. Valida saate
ka kõik alad korraga, tehes märke märkekasti tabeli päises. Õnnestunud taotlusele lisamise järel antakse
vastavasisuline teade ja taotlusele lisatud alad kuvatakse loetelus teist värvi taustal koos staatuse
tekkimisega ning teatega, mitu ala taotlusele lisati.
Kui olete Keskkonnaameti kooskõlastusega alad taotlusele lisanud, vajutage nuppu „Tagasi taotlusele“,
misjärel suunatakse Teid tagasi taotlusvormile.
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Kui soovite taotluselt alad eemaldada, saate loetelu tühjendada nupuga „Kustuta kõik alad“.
Tabelist koosluse ala kustutamiseks tuleb vajutada vastava rea ees olevale nupule „X“.

Koosluste loetelu saate sorteerida väärtuste järgi, vajutades vastava veeru päises olevatele nooltele.
Poolelioleva taotluse (vahe)salvestamiseks vajutage „Salvesta portaali“.
Poollooduslike koosluste loetelus olevaid andmeid on võimalik muuta ainult „Minu niidud“ teenuses.
Muudatused tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.


Esitage täidetud taotlus
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Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud


Valige taotlusvormide seast „Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud“.
NB! Vormi „Põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud“ võite esitada, kui Teie eeldatav
ÜPT toetuse toetussumma on suurem kui 150 000 eurot ning Te soovite kasutada võimalust enne
toetuse vähendamist maha arvata ettevõtte põllumajandusliku tegevusega seotud tööjõukulud.
Vormi saab esitada pärast pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse (vormid PT50 ja PT50A)
PRIAle esitamist.

Ekraanile kuvatakse tööjõukulude vorm.


Täitke vorm

Sisestage töötaja nimi, isikukood ning tööjõukulu, kui töötaja tegeles eelmisel kalendriaastal
põllumajandusliku tegevusega osaliselt.



Esitage täidetud taotlusvorm
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