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Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise
põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu
arengu toetuse meetme 19.2 taotluse
rahuldamine ning toetuse määramine
Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri
2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" (edaspidi määrus) § 41 lõike 1 ja 3 amet otsustab:

1. Rahuldada otsuse lisas toodud toetuse taotlused lisas näidatud tegevuste või investeeringute ja toetussummade osas.
2. Toetuse saaja viib toetatava tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid PRIA-le:
2.1. kuni neljas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
2.2. ühisprojekti korral kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja aasta jooksul;
2.3. koostööprojekti korral kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kolme aasta jooksul.
3. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib toetuse saaja tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas kuni
neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
4. Toetuse saaja on kohustatud võtma toetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse
tegemisest ning tagama tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas
investeeringuobjekti säilitama ja sihtotstarbeliselt kasutama vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
5. Kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse § 10 tähenduses, tuleb hanke korraldamisel järgida riigihangete seadust.
Hindamistulemused on kättesaadavad PRIA kodulehel aadressil

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2014/.
Teavet käesoleva otsuse kohta on võimalik saada investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678 või meiliaadressil info@pria.ee
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse
määramine
Jrk nr

19

Taotleja nimi

JÕELÄHTME VALLAVALITSUS

Taotleja ID

Viitenumber

Tegevused

Abikõlbulik
maksumus

Toetuse
summa

65557

619216370464

Kostivere mõisa teatri- ja muusikasalongi
rekonstrueerimine

97858.8 EUR

67849 EUR

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 110 lõikes 1 sätestatud korras. Enne
halduskohtule kaebuse esitamist tuleb läbida vaidemenetlus. Vaie tuleb esitada PRIA-le 30 päeva jooksul arvates käesoleva otsuse kättesaamisest.
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