
  

MÄÄRUS 
 
 

dd.05.2020 nr ….. 

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 

„Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise 

investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused 

ning kord“ muutmine 

  

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 

lõike 2 ja § 82 lõike 3 alusel. 

 

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse 

mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning 

kord“ muudetakse järgmiselt: 

 

1) paragrahvi 6 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„2) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole toetuse saajale üle läinud PRIA poolt viimase 

toetusosa maksmiseks, kuid hiljemalt 30. juuniks 2023;“; 

 

2) paragrahvi 16 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt: 

„2) võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekt sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul 

ja teha liisingulepingu alusel maksed viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise 

otsuse tegemisest.“; 

 

3) paragrahvi 21 täiendatakse lõigetega 8–12 järgmises sõnastuses: 

„(8) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal ning kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA 

poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIA-le toetuse maksmiseks vähemalt 

ühe maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, võib viia tegevuse 

ellu, võtta toetuse abil ostetud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ja esitada 

investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 36 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse 

rahuldamise otsuse tegemisest. 

 

(9) Lõikes 8 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud 

tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise tähtaeg pikenenuks ühe aasta võrra. 

 

(10) Toetuse saaja, kes esitas taotluse enne 2020. aastat ja kelle sihipärase kasutamise periood 

kestab kauem kui 2020. aasta 12. märtsini, on kohustatud säilitama taotluse esitamise 

tähtpäevale vahetult eelnenud kalendrikuu viimase päeva seisuga tema juures töölepingu alusel 

töötavate töötajate arvu vähemalt 2020. aasta 12. märtsini.  
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(11) Paragrahvi 16 lõike 3 punktis 3 sätestatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitas 

taotluse enne 2020. aastat. 

 

(12) Paragrahvi 161 lõikes 2 nimetatud nõuet ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab 

maksetaotluse PRIA-le 2020. aastal alates 12. märtsist.“. 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
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Kantsler 

 

 

 


