kalanduspiirkonna
toetuste infopäev
3. märts

TÄHTAJAD
NÕUDED TAOTLEJALE
ABIKÕLBULIKUD KULUD
MUUDATUSED MÄÄRUSES
KÄIBEMAKSU ABIKÕLBMATUS
TAOTLUSVORMID JM DOKUMENDID

Tähtajad

+ taotlusvoor 14. - 27. märts

+ taotluste tehniline kontroll, üles laadimine hindamiskeskkonda, vigade
likvideerimine maksimaalselt kuni 10. aprill
+ juhatuse otsus hindamisele minevate taotluste kohta hiljemalt 10. aprill
+ hindamiskomisjoni tutvumine taotlustega 11.-24. aprill
+ hindamiskomisjoni istung(id) aprilli viimane või mai 1. nädal
+ juhatus kinnitab ettepaneku alla 60 000 eurose
toetussummaga projektide rahastamiseks aprilli viimane või mai 1. nädal
+ üldkoosolek kinnitab ettepaneku üle 60 000 eurose
toetussummaga projektide rahastamiseks mai 1. või 2. nädal
+ projektide esitamine PRIAsse mai 1. või 2. nädal
+ PRIA rahastusotsused 50 tööpäeva hiljem so. u 24. juuliks

kasutada olevad vahendid

NÕUDED TAOTLEJALE
* kalandussektori mikroettevõtja, ajaloolise
püügiõiguse omanik või tegeleb vesiviljelusega - 60% toetust
* kalandussektori tulundusühistu - 70% toetust
* kalandussektori mittetulundusühing tarneahela sertifitseerimiseks - 50% toetust

kala töötlemine

* kalandussektori mikroettevõtja, kes tegeleb
mitmekesistamine
majandustegevusega kalapüügitootmise tegevusalal - 70% toetust
* eelmises punktis nimetamata ettevõtja kalandus- ja merendustegevuseks - 50% toetust

kalasadamad

* kalandussektori MTÜ ja SA - 80% toetust
* kohalik omavalitsus või selle asutus - 100% toetust
* kalandussektori mikroettevõtja, ajaloolise püügiõiguse omanik - 40% toetust

* kohalik omavalitsus või selle asutus - 100% toetust
koelmualad
* mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline
eesmärk on seotud kalavarude kaitse ja säilitamisega - 100% toetust
sotsiaalne heaolu
ja kultuuripärand

olenevalt tegevusest 50-90% toetust
* mittetulundusühing, sihtasutus
* kohalik omavalitsus või selle asutus

kalandussektori ettevõtja
füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb
majandustegevusega kalapüügi- või vesiviljelustoodete
tootmise või töötlemise tegevusalal.

kalandussektori mittetulundusühing
mittetulundusühing, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud
kalandussektori tegevuste edendamisega
ja kelle liikmetest vähemalt 50 protsenti on kalandussektori ettevõtjad.

kalandussektori sihtasutus
sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on seotud
kalandussektori tegevuste edendamisega
ja kelle juhatuse või nõukogu liikmetest
vähemalt 50 protsenti on kalandussektori ettevõtjad

abikõlblikud

ja mitte
abikõlblikud
kulud

abikõlblik on tegevuste elluviimiseks vajalik kulu, mis on
mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning on tehtud
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1303/2013 artikliga 65, sealhulgas toetuse objekti tähistamise
ja Euroopa Liidu osalusele viitamise kulu.

mitteabikõlblik
maa ost rohkem kui 10% ulatuses kogumaksumusest
intressikulud,
käibemaks, välja arvatud juhtudel, kui see ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav
laeva püügivõimsust suurendavad toimingud või seadmed, mis suurendavad laeva võimekust leida kala;
uute kalalaevade ehitus või import;
püügitegevuse ajutine või alaline peatamine
uurimuslik kalapüük;
ettevõtte omandi üleminek;
varude otsene taasasustamine, välja arvatud juhul, kui see on liidu õigusaktis selgesõnaliselt ette nähtud
looduskaitsemeetmena või kui tegemist on eksperimentaalse taasasustamisega.
seotud isikute vahel sõlmitud tehinguga kaasnev kulu;
kulu, mis on tehtud enne PRIA-le taotluse esitamise päeva, välja arvatud ettevalmistava töö kulu
ettevalmistava töö kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2014
ettevalmistav töö, mis ületab 12 protsenti tegevuse abikõlblikest kuludest
ettevalmistav töö millele ei järgne tegevuse elluviimist tõendavaid kulusid;
projektitaotluse koostamise kulu, mis ületab 1000 eurot;

mitteabikõlblik
projekteerimisega seotud kulud ilma sama objekti ehitamiseta projekti raames;
teostatavusuuringu kulu
võrkudega liitumise tasu, välja arvatud juhul, kui need on otseselt seotud tegevuste elluviimisega;
amortisatsioonikulu
mitterahalised sissemaksed;
kinnisvarategevuse arendamisega seotud kulud;
kulutused eluasemele;
personalikulu, välja arvatud koelmute tegevussuuna tegevuse elluviimise korral;
koolituskulu ilma investeeringuta või uue tegevusalaga alustamiseta sama projekti raames;
tegevuskulu, sealhulgas remondi-, rendi-, kütuse-, side- ja veokulud;
seadme paigaldamine ilma selle ostmise või liisimiseta
kasutatud seadme või vahendi ostmise ja liisimise kulud;
laeva ostmise või ehitamise kulu, välja arvatud ajaloolise laeva ehitamise kulu
püügivahendite ostmine kutseliseks kalapüügiks;
sõiduauto ja mootorratta ostmise või liisimise kulu;
liisingumakse, kui asja omandiõigus ei lähe projektitoetuse saajale üle hiljemalt 30. juuniks 2023;
sularahas tehtud kulutus,
tasu sularahamakse tegemise eest,
teenustasu pangatoimingu eest ja tagatismakse
omanikujärelevalve tegemise kulu, mille maksumus ületab 3% ehitamise maksumusest;
juriidilise konsultatsiooni kulu, välja arvatud ettevalmistava tööga seotud juriidilise konsultatsiooni kulu;
kohtumenetluse kulu;

mitteabikõlblik:
raamatupidamisteenuse kulu;
kindlustusandja teenusega kaasnev kulu, välja arvatud reisikindlustus;
finants- ja kindlustustegevusega seotud kulu;
hasartmängu ja kihlveo korraldamisega seotud kulu;
muuseumieksponaatide ostmise ja rentimise kulu;
riigilõiv, tollimaks ja erisoodustusmaks;
rahatrahv, rahaline karistus, leppetrahv ja viivis;
uue kalakasvatuse rajamiseks tehtav kulu.
kalasadamate tegevussuuna puhul:
kalasadama uuendamise kulu, mis ei ole registreeritud riiklikus sadamaregistris;
EKF meetme 3.3 „Kalasadamate investeeringutoetus” lisas 1 nimetatud sadamas;
sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamise kulu ilma investeeringuta sadama infrastruktuuri;
sadama sissesõidutee ja akvatooriumi süvendamise kulu, kui selle sadama kohta on samal perioodil
selleks projektitoetust antud
koelmute tegevussuuna puhul:
projektijuhi tasu, mis ületab rohkem kui 1,5 korda eelneva aasta Eesti keskmise töötasu;
tegevus taastataval riikliku tähtsusega kudealal;
seadmete või vahendite ostmise või liisimise kulu.

muudatused
MÄÄRUSES
§ 24
Ehitise ehitamiseks projektitoetuse taotlemise korral
peab kavandatava ehitise ehitama kinnisasjale, mis
on taotleja omandis või millele on seatud taotleja
kasuks hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks
arvates viimase toetusosa maksmisest.

Ehitusseadustik § 4. Ehitamine
Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega
seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused.
Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline
püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

KALASADAMA AVATUS

kalandussektori MTÜ või SA puhul:
kalasadam peab olema kasutamiseks avatud kõikidele toetuse
saaja liikmetele, kes tegutsevad kalandussektoris
kohaliku omavalitsuse või selle asutuse puhul:
kalasadam peab olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele
kalasadama toetuse saaja avalikustab:
kalasadama kasutamise tingimused, sh sadama kasutamise hinnakirja ja sadamapidaja
kontaktandmed, sadama sissesõidul mööda maismaad ja sadama koduleheküljel.

sotsiaalne heaolu ja kultuuripärand
strateegias 3 põhisuunda
lautrikohad
merepääste
kalandustraditsioone tutvustavad üritused

toetus üldjuhul 50%
toetus 50-90% juhul kui
taotleja on kalandussektori MTÜ, SA või KOV või selle asutus
tegevus on seotud väikesemahulise rannapüügiga
tegevuse tulemus on üldsusele kättesaadav
täidetud on üks kolmest kriteeriumist:
kollektiivne huvi, kollektiivne toetuse saaja, innovaatiline kohalikul tasandil
kalandussektori MTÜ ja SA puhul peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara
olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt 5 aasta jooksul
arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest.

TAOTLUSVORM
ja teised dokumendid

määruse "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" lisa 7 - taotluse sisunõuded
soovituslik kasutada taotlusvormi, mis on kättesaadav:
1. pria.ee -> kalandus -> kogukonna juhitud kohaliku arengu strateegia rakendamine (EMKF 3.3
projektitoetus) 2016
2. hiiukala.org -> toetuse taotlemine
taotlusvormil:
a) üldosa - täitmiseks kõigile
b) tegevussuuna osa - valida oma (ülejäänu võib
kustutada

ESITATAVAD DOKUMENDID
1. projektitoetuse taotlus
2. taotlejaga kontserni moodustava isiku ning valitseva mõju kaudu seotud isiku nimi ja registrikood
3. hinnapakkumused koos hinnakalkulatsiooniga ja asjakohased selgitused, kui esitatakse alla 3
hinnapakkumuse või kui ei ole valitud odavaimat hinnapakkumust;
4. hinnakalkulatsioon või hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui taotleja on hankija
5. ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui taotletakse ehitustegevuseks, ning väljavõte ehitise
põhiprojekti põhijoonistest (tehnilistest joonistest), kus muuhulgas kajastub kavandatava ehitise
asendiplaani, arhitektuuri, tehnosüsteemide ja välisvõrkude lahendused ja projekti seletuskirjast
koos kooskõlastustega;
6. dokumendi ärakiri, mis tõendab, et objekt, mida ehitatakse või kuhu seadmed paigutatakse,
kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks toetuse saamise
tingimustes ettenähtud perioodiks;
7. tegevusloa (keskkonnaloa, muu olulise keskkonnamõjuga tegevust lubav dokument) ärakiri ning
keskkonnamõju hindamise aruande ärakiri, kui toetatava tegevuse elluviimiseks
on vajalik keskkonnamõju hindamine;
8. kinnitus, et projektitoetuse taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014
artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid
ega ole pannud toime sama määruse artikli 10 lõikes 3 nimetatud pettust.

LISAKS
(2) Kui projektitoetust taotletakse kolmanda tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, esitatakse
lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele kalasadama plaani ärakiri, millel on selgelt piiritletud
maa-ala, kus kavandatakse tegevus ellu viia.
(3) Kui projektitoetust taotletakse neljanda tegevussuuna tegevuse elluviimiseks, esitatakse
lisaks lõikes 1 nimetatud dokumentidele järgmiste dokumentide ärakirjad:
1) avalik-õigusliku ülikooli kalandusteadlase arvamus;
2) Keskkonnaameti hinnang kavandatava töö ja keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkuse kohta;
3) Põllumajandusameti kooskõlastus, kui tegevus viiakse ellu riigi poolt korrashoitavate
ühiseesvoolude loetelusse kantud jõel või ojal;
4) maaomaniku luba.
(4) Ühe projektitoetuse taotlusega võib projektitoetust taotleda ainult ühe tegevussuuna alla
kuuluva tegevuse elluviimiseks.
(5) Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetatava tegevuse elluviimiseks toetust samal ajal
mitme meetme raames või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest,
esitab ta koos taotlusega sellekohase teabe.

mitte hankekohuslastele
kui kavandatava töö või teenuse või soetatava vara käibemaksuta maksumus ületab
5000 eurot, küsib taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm
võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad
tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus)
taotleja ei või nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames
kavandatavat tööd või teenust või soetatavat vara, mis on funktsionaalselt
koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.
taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest
tulumaksuseaduse § 8
taotleja võib küsida alla 3 hinnapakkumuse,
kui 3 hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik
väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes
tavaliselt sarnase töö, teenuse või vara eest tasutava hinnaga.
taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

HANKEKOHUSLUS

Vastavalt Riighangete seadusele on hankija:
1) riik või riigiasutus;
2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike omavalitsuste ühendus;
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus;
4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui pool on eelnimetatud
isikud või mille nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud isikud;
5) MTÜ, mille liikmetest rohkem kui pool on punktides 1–3 nimetatud isikud;
6) muu eraõiguslik juriidiline isik, mis vastab mõlemale järgnevale tunnusele:
1) mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena
ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu
2) mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui
poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi punktides 1–5 või teised
punktis 6 nimetatud isikud või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad isikud.

HANKE PIIRMÄÄR
hetkel kehtiva RHS järgi:
LIHTHANGE alates 10 000 eurost km-ta maksumusest asjade ja teenuste korral
alates 30 000 eurost km-ta maksumusest ehitusööde korral
RIIGIHANGE alates 40 000 eurost km-ta maksumusest asjade ja teenuste korral
alates 250 000 eurost km-ta maksumusest ehitustööde korral
(uue RHS jõustumist ennustatakse 2017. aasta algul)
hanke võib korraldada pärast toetusotsuse kättesaamist
(taotlusele lisatakse hinnakalkulatsioon, olemas risk et maksumus kujuneb kallimaks)
funktsionaalselt koostoimivate (näiteks sadam ja muul) objektide korral tuleb hanke
liigi valikul arvestada kogumaksumusega

käibemaksu

abikõblikkus

Euroopa Nõukogu määrus 1303/2013 (ÜSM) art. 69 lg 3:
Järgmised kulud ei ole rahastamiskõlblikud Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidelt ning artikli 92 lõikes 6 osutatud Ühtekuuluvusfondist
Euroopa Ühendamise Rahastusse üle kantud toetussummast toetuse saamiseks:
....
c) käibemaks, välja arvatud juhtudel, kui see ei ole riigi
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav.

kuidas KM abikõlblikkust hinnata?

Lähtuda tuleb:
SF kaasabil soetatavate objektide
(kaup/teenus/põhivara) tegelikust kasutamisest
a. mitteettevõtluseks
b. ettevõtluseks:
- maksustatava või
- mittemaksustatava käibe tarbeks
• käibemaksuseaduses (KMS) sätestatust
• vahendite kasutamisel säästlikkuse ja tõhususe põhimõttest
(EP ja nõukogu määrusest (EL, Euratom) nr 966/2012 art. 30 lg2)

ETTEVÕTLUS

Ettevõtlus - iseseisev majandustegevus, mille käigus
võõrandatakse kaupa või osutatakse tasulist teenust,
olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest.
Iseseisev majandustegevus – isik teostab tegevust oma
nimel, enda arvel ja oma vastutusel ning et ta kannab oma
tegevuse teostamisega seotud majanduslikku riisikot.

majandustegevus
Majandustegevusena käsitatakse eelkõige materiaalse või
immateriaalse vara kasutamist kestva tulu saamise eesmärgil.
Käibemaksudirektiiv (2006/112/EL) art 9 lg 1 teine lõik

Maksustatakse majandustegevusest, mille käigus
võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata
tegevuse eesmärgist või tulemustest, tekkinud käivet.
KMS § 2 lg 2

AVALIK-ÕIGUSLIKU

JURIIDILISE ISIKU
majandustegevus

Avalik-õigusliku juriidilise isiku tegevust käsitatakse
ettevõtlusena üksnes siis, kui:
1) see tegevus kujutab endast nõukogu direktiivi
2006/112/EÜ I lisas sätestatud majandustegevust või
2) isik teeb selliseid KMS § 1 lõikes 1 loetletud tehinguid ja
toiminguid, mida saavad teha ka teised maksukohustuslased
ning mille maksustamata jätmine mõjutab oluliselt konkurentsi.
KMS § 2 lg 2

AVALIK-ÕIGUSLIKU
JURIIDILISE ISIKU
MAJANDUSTEGEVUS

Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ I lisa artikli 13 lõike 1 kolmandas lõigus nimetatud
tegevusalade loend (mida loetakse ettevõtluseks):
1) telekommunikatsiooniteenused
2) vee, gaasi, elektri- ja soojusenergia tarne
3) kaubavedu
4) sadama- ja lennujaamateenused
5) reisijatevedu
6) müügiks valmistatud uute kaupade tarne
7) põllumajanduse sekkumisametite tehingud põllumajandustoodetega, mis on tehtud nende
toodete turu ühist korraldust käsitlevate määruste kohaselt
8) kaubanduslike messide ja näituste korraldamine
9) ladustamine
10) reklaamibüroode tegevus
11) reisibüroode tegevus
12) oma töötajate kaupluste, kooperatiivide, ettevõtete sööklate
ja muude sellelaadsete asutuste pidamine;
13) televisiooni- ja raadioorganisatsioonide tegevus, kui see ei
ole maksust vabastatud artikli 132 lõike 1 punkti q kohaselt.

AVALIK-ÕIGUSLIKU JURIIDILISE ISIKU

MAJANDUSTEGEVUS
Avalik-õiguslik juriidiline isik on riik, kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on
loodud avalikes huvides ja selle juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel (TSÜS § 25 lg 2).
Üldjuhul ei käsitleta ettevõtlusena avalikes huvides teenuse osutamist, isegi kui selle eest
tasu võetakse, kuna seda ei tehta asutuse või isiku iseseisva majandustegevuse käigus.
http://vanaweb.emta.ee/?id=37172#2._Avaliku_huvi_m_iste
Ettevõtlusena ei käsitleta ka asutuse või avalik-õigusliku
juriidilise isiku oma kasutuses olnud vara müüki.
Kui isik tegeleb ettevõtlusega valdkonnas, mis ei ole 2006/112/EÜ I lisas nimetatud,
siis otsustamaks, kas riigi-, valla- või linnaasutus või avalik-õiguslik juriidiline isik
tegeleb muu ettevõtlusega, tuleb hinnata,
kas see isik pakub oma tegevusega eraõiguslikele isikutele konkurentsi?
1. kas antud teenust saavad osutada teised maksukohuslased?
2. kas selle maksustamata jätmine mõjutab oluliselt (potentsiaalset) konkurentsi?

KÄIBEMAKSUKOHUSTUS
Iga juriidiline isik sõltumata tema juriidilisest vormist võib olla:
• käibemaksukohustuslane (KMK)
• mitte KMK
Miks käibemaks ei ole abikõlblik kui isik ei ole KMK?
Primaarne on finantseeritava kauba, teenuse või
põhivara tegelik kasutamine KMS mõistes:
• maksustatava käibe
• maksuvaba käibe
• mitte-ettevõtluse tarbeks

ettevõtlus

käibemaksukohustus
Kui projekti elluviimisel või kestvuse nõude ajal
toetuse saajal tekib kohustus või registreeritakse vabatahtlikkuse alusel KMK-ks
võib KMS alusel tekkida õigus maha arvata
osa enne KMK tekkinud kulutuste (sh eelnevalt toetusest hüvitatud) sisendkäibemaksust
Soovitav vabatahtlik KMK registreerimine enne projekti kulude
tekkimist, kui on teada, et projekti tegevustest tekib maksustatav
käive - säästlik ja tõhus EL vahendite kasutamine

korrigeerimine kauba/teenuse puhul
Kui maksukohustuslane on enne tema maksukohustuslasena registreerimise päeva:
• soetanud kaupu, on tal õigus maksustamisperioodil (MP)
maha arvata nende kaupade sisendkäibemaks, mis
maksustatava käibena võõrandati (KMS § 29 lg 5)
• saanud teenuseid, on tal õigus MP-l maha arvata nende
teenuste sisendkäibemaks, mis maksustatava käibena
edasi osutati (KMS § 29 lg 5¹)
• soetanud põhivara, on tal õigus MP-l maha arvata
SKM (KMS § 29 lg 5²) lähtudes maksustatava käibe tarbeks
põhivara kasutamise tegelikust osatähtsusest sellel kalendriaastal (§ 32 lg 4²)
a. kinnisasja ja sellega seotud kauba ja teenuse puhul 10 kalendriaasta jooksul
b. muu põhivara ja sellega seotud kauba ja teenuse puhul 5 kalendriaasta jooksul
(KMS § 32 lg 4¹)
Põhivara SKM korrigeeritakse iga kalendriaasta lõpul (KMS
§ 32 lg 4²)

Seega, kui:
• tekib kohustus või võimalus end projekti või kestvuse
perioodil registreerida käibemaksukohustuslaseks
ning
• toetusest finantseeritud objekte kasutatakse projektijärgse maksustatava käibe tarbeks
on tegemist käibemaksuga, mis ei ole projekti raames abikõlblik,
sest sisendkäibemaksu on võimalik KMS alusel tagasi taotleda.

VÄHESE TÄHTSUSEGA ABI
Mitmekesistamise, kalasadamate ning sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi
tegevuste elluviimise eest ei anta projektitoetust rohkem kui 200 000 eurot
kolme aasta jooksul
kala töötlemise ning koelmualade taastamise tegevuste elluviimise eest ei
anta projektitoetust rohkem
kui 400 000 eurot programmperioodi jooksul (ei loeta VTA-ks)
Põllumajandustoodete esmatoodetega seotud VTA piirmäär on 15 000 eurot
(EL nr 1408/2013)

VTA/riigiabi vaba jäägi kontrollimine http://www.fin.ee/riigiabi
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