Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määruse
nr 92 “Leader-meetme raames antava kohaliku
tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded,
toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
lisa 8
(põllumajandusministri 18. juuli 2011. a määruse nr 68
sõnastuses)
[RT I, 22.07.2011, 3 – jõust. 25.07.2011]

Kuludeklaratsioon kulude deklareerimiseks projektitoetuse taotlemise korral
Vorm
1. Taotleja
1.1. Taotleja nimi
1.2. Taotleja registrikood
1.3. Taotluse viitenumber

ANIJA VALLAVALITSUS
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2. Teatan, et esitan selle taotluse kohta ____1____2 kuludeklaratsiooni, mille kohaselt olen
teinud investeeringu või viinud ellu tegevuse summas _____4 917.70______3 eurot ning
sellega teinud kavandatud tegevuse ja investeeringu4:
X lõplikult
 osaliselt
2.1. Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni väljamakse tegemiseks taotlejale
toetatava tegevuse elluviimise rahastamiseks enne töö, teenuse või kauba
eest tasumist 4
2.2. Kinnitan, et olen tasunud töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale
vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ___________________
eurot 4
2.3. Teatan, et esitan kuludeklaratsiooni tõendamaks, et PRIA toetatava
tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel makstud raha
__________________ eurot on kuludokumentide alusel kantud üle
töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale 4
Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi ___________________
Kuludeklaratsiooni esitamise kuupäev, kuu ja aasta ___________________
Taotleja kinnitus (allkiri) andmete õigsuse kohta ___________________
____________________
PRIA vastuvõtja allkiri

__________________
(kuupäev, kuu ja aasta)

3. Lisan ärakirjad järgmistest tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavatest
dokumentidest5:
Dokumen- Dokumentide number
Dokumendi nimetus
tide arv
või numbrid
Arve või arve-saateleht
6
Arve nr 110662,
15.06.2011;
Arve nr 18,
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13.06.2011;
Arve nr 15,
11.06.2011;
Arve nr 3741,
13.06.2011;
Arve nr 110738 seeria
RK11, 10.06.2011;
Arve nr A-584,
26.04.2011.
Maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte
müüjale tasumise kohta

6

MK nr 2591,
20.06.20011;
MK nr 2501,
15.06.2011;
MK nr 2766,
6.07.2011;
MK nr 2498,
15.06.2011;
MK nr 2506,
15.06.2011;
MK nr 1832,
5.05.2011.

Tehtud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt
Kapitalirendileping koos maksegraafikuga

4. Kuludeklaratsioon on esitatud koostööprojekti .............................................6 raames tehtud
kulutuste tõendamiseks.
5. Investeeringu või tegevuse kogumaksumuse muutumise põhjus ja uus maksumus 7
Projektitoetuse avalduses oli projekti kogu maksumuseks 6208,16 € ja abikõlbulikud
kulud 5176,19 €, tegelik projekti maksumus on 5901,24 € ja abikõlbulikud kulud 4917.70
€, seega 306,92 € vähem. PRIA poolt määratud toetuse summa on 4397.38 €, tegelik
toetuse summa vastavalt arvetele on 4179.82 € (737.88 € vähem). Antud vahe
tekkepõhjuseks on osade tarnijate (OÜ Extrahaus, Z Club OÜ, Haiku OÜ) poolt
soodsamalt pakutud teenused.

6. Olen saanud __________________________________________ ürituse
korraldamisest tulu_____________eurot. 8
7. Kuidas aitas tegevuse elluviimine või investeeringu tegemine kaasa kohaliku
tegevusgrupi strateegias seatud eesmärkide saavutamisele? 9
Ida-Harju Koostöökoja meetme 1.1 TEEME KOOS üldeesmärk on kohaliku omaalgatuse
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ja eestvedajate panuse väärtustamine läbi ühistegevuse võimaluste ja noorte algatuste
avardamise, mis aitab kaasa piirkonna koostöö, identiteedi ja põlvkondade vaheliste
sidemete tugevdamisele ning positiivsete eluväärtuste kujunemisele. Antud meetme
spetsiifilised eesmärgid on noorte aktiivne kaasatus piirkonna tegevustesse ja eri
vanusegruppide aktiveerimine piirkonna arendamisse.
Meetme raames üheks toetavaks tegevuseks on ühis- ja huvitegevuse toetamine nt. küla
tähtsündmuste, külapäevade ja laatade korraldamine.
Projekti üldine eesmärk on piirkonna identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete
tugevdamine.
Antud projektiga korraldati 11.juunil 2011 aastal Anija valla kodukandipäev Anija mõisas
ja mõisa pargis. Valla kodukandipäev pakkus külastajatele ühistegemise võimalust,
suurendas kogukondade vahelist sotsiaalset läbikäimist ning tugevdas inimeste sidet oma
kodukohaga.
Projekti üldine eesmärk oli (eelkõige Anija valla) identiteedi ja põlvkondade vaheliste
sidemete tugevdamine. Alaeesmärgiks oli tingimuste loomine valla erinevate piirkondade
elanike ühistegevuseka ja omavaheliseks koostööks.
Järgmised andmed esitatakse koos viimase kuludeklaratsiooniga:
I. Projekti raames loodud töökohtade arv
1. Loodud põllumajanduslike töökohtade arv ….
a) meestele loodud töökohtade arv ….
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv …
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv …
b) naistele loodud töökohtade arv ….
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv …
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv …
2. Loodud mittepõllumajanduslike töökohtade arv …
a) meestele loodud töökohtade arv ….
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv …
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv …
b) naistele loodud töökohtade arv ….
sealhulgas alla 25-aastastele loodud töökohtade arv …
üle 25-aastastele ja vanematele loodud töökohtade arv …
II. Projekti raames edukalt koolitustegevuse läbinute arv 10 ……
Järgmised andmed esitatakse juhul, kui projektitoetust taotleti allpool nimetatud
meetme raames. Andmed esitatakse koos viimase kuludeklaratsiooniga.
I. Kutseõppe- ja teavitamismeede (sh teadustulemuste ja uudsete tavade levitamine)
põllumajandus- ja toidusektori ning metsandussektoriga seotud isikutele (meetme kood
111)
1.1. Märkida meetme sisu ja koolituses osalejate arv vastavalt sektorile (põllumajandus,
toiduainetööstus, metsandus):
 a) juhtimis-, haldamis- ja turustamisoskused
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
 b) info- ja sidetehnoloogiakoolitus
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
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 c) uued tehnoloogilised protsessid ja masinad / uuenduslikud meetodid
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
 d) uued nõuded
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
 e) tootekvaliteet
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
 f) maastiku säilitamine ja parandamine ning keskkonnakaitse
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
 g) muu
põllumajandus .... (osalejat), toiduainetööstus .... (osalejat), metsandus .... (osalejat)
1.2. Märkida koolituspäevade arv vastavalt meetme sisule:
 a) juhtimis-, haldamis- ja turustamisoskused .... päeva
 b) info- ja sidetehnoloogiakoolitus .... päeva
 c) uued tehnoloogilised protsessid ja masinad / uuenduslikud meetodid .... päeva
 d) uued nõuded .... päeva
 e) tootekvaliteet .... päeva
 f) maastiku säilitamine ja parandamine ning keskkonnakaitse .... päeva
 g) muu .... päeva
II. Koolitus ja teavitamine 3. teljega hõlmatud valdkondades tegutsevatele ettevõtjatele
(meetme kood 331)
2.1. Märkida tegevuse sisu ja asjaomaste koolituspäevade arv:
 a) juhtimis-, haldamis- (raamatupidamine) ning turustamistegevus
koolituspäevade arv ….
 b) info- ja sidetehnoloogiakoolitus
koolituspäevade arv ….
 c) maastiku säilitamine ja parandamine ning keskkonnakaitse
koolituspäevade arv ….
 d) muu
koolituspäevade arv ….
III. Oskuste omandamine ja elavdamine, et koostada kohaliku arengu strateegia ja seda
arendada (meetme kood 341)
3.1. Märkida meetme liik ja osalejate arv:
 a) asjaomaste piirkondade uuringud
osalejate arv....
 b) piirkonna ja kohaliku arengu strateegiaga seotud teavitamismeetmed
osalejate arv….
 c) kohaliku arengu strateegia koostamisse ja rakendamisse kaasatud töötajate koolitus
osalejate arv….
 d) edendustegevus
osalejate arv….
 e) muu
osalejate arv….
3.2. Märkida avaliku ja erasektori partnerluste arv, kui on tegemist nimetatud meetmega:
 kohaliku arengustrateegia rakendamine muu avaliku ja erasektori koostöö kaudu kui see,
mis on määratletud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 62 punkti 1 alapunktiga b (st
Reg nr 70000734

4. telje Leaderi lähenemisse puutuvad kohalikud tegevusrühmad), hõlmates vähemalt artikli
52 punktides a–c sätestatud meedet.
Partnerluste arv .........
Kinnitan, et lisatud investeeringu tegemist ja tegevuse elluviimist tõendavatel
dokumentidel olevad andmed on õiged.
_________________________
(allkiri)

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi
_________________________
(allkiri)
TIIT TAMMARU
(taotleja ees- ja perekonnanimi)

1
0
2
0
1
1
(kuludeklaratsiooni esitamise kuupäev, kuu ja
aasta)

Kohaliku tegevusgrupi esindaja kooskõlastus, et projektitoetuse taotleja on esitanud
kuludeklaratsiooni kohalikule tegevusgrupile seireandmete kogumiseks.
__________________________
(allkiri)
___________________________
(kohaliku tegevusgrupi esindaja ees- ja perekonnanimi)

(kuupäev, kuu ja aasta)

Täidab PRIA

Märkused ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Dokumentide olemasolu kontrollinud:
Nimi ja allkiri _________________________________________
Kuupäev
_________________________

_______________________________
1

Kuludeklaratsioonile märgitakse projektitaotluse registreerimisel antud ja taotluse rahuldamise otsuse
väljatrükil näidatud taotluse viitenumber.
2
Sellele reale märgitakse, mitmes projektitoetuse taotluse kohta esitatud kuludeklaratsioon on esitatav
kuludeklaratsioon (kuludokumente on võimalik esitada kuni neljas osas projektitoetuse taotluse kohta).
3
Sellele reale märgitakse kuludeklaratsiooniga esitatud maksenõude abikõlblik summa, s.o käibemaksuta
(juhul, kui käibemaks ei ole toetatav) või käibemaksuga (juhul, kui käibemaks on toetatav).
4
Märgitakse „X“ asjakohasesse lahtrisse. Juhul kui kuludeklaratsioon esitatakse tõendamaks, et PRIA poolt
osaliselt tasutud kuludokumentide alusel välja makstud toetusraha on üle kantud töövõtjale, kauba tarnijale või
teenuse osutajale (täidetakse punkt 2.3), esitatakse kuludeklaratsiooni esimene lehekülg ainult PRIAle.
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5

Tabelisse märgitakse esitatud kuludokumendid ja maksedokumendid koos numbrite ja kuupäevadega. Kui
esitatakse kuludeklaratsioon PRIA poolt osaliselt tasutud kuludokumentide alusel välja makstud toetusraha
ülekandmise kohta töövõtjale, kauba tarnijale või teenuse osutajale, märgitakse tabelisse ka asjakohased
kuludokumendid koos numbrite ja kuupäevadega.
6
Sellele reale märgitakse koostööprojekti nimetus vm koostööprojekti identifitseeriv viide.
7
Juhul kui investeeringu või tegevuse kogumaksumus ei ole sama, mis on näidatud projektitoetuse taotluse
rahuldamise otsusel, siis märgitakse kuludeklaratsioonile investeeringu või tegevuse kogumaksumuse
muutumise põhjused ja uus maksumus.
8
Märgitakse selle koolituse, seminari, infopäeva, õppereisi vms nimetus, mille eest osalejad tasusid
osavõtutasu, ning osavõtutasudest saadud tulu kogusumma. Väljamakstava projektitoetuse summast
arvestatakse maha nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab omafinantseeringu summa.
9
Kirjelduses tuuakse välja ka selle kohaliku tegevusgrupi nimi, kelle tegevuspiirkonnas tegevus ellu viidi või
investeering tehti, ning kohaliku tegevusgrupi strateegia meetme nimetus, number vms, mis on märgitud
määruse lisa 2 (Strateegia rakendamiseks kohaliku tegevusgrupi toetuse rakenduskava) osas C. Strateegia
meede.
10
Ei pea täitma koostööprojekti puhul.
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