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Esmakordsel e-PRIAsse sisenemisel kuvatakse e-PRIA kasutamise leping. 

Selles sätestatakse e-PRIA kasutamise tingimused. Täpsemalt saate e-PRIA 

lepingu kohta infot leheküljelt http://www.pria.ee/et/ePRIA/Leping. 

Juriidilisel isikul on vaja leping digitaalselt allkirjastada. 

 

Kui kasutaja ei ole veel PRIA klient (pole enne toetusi taotlenud), siis tuleb 

ennast ka e-PRIA vahendusel kliendiks registreerida 

(http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/kuidas_kasutada#kas-klient) 

 

NB!  

Kohalik omavalitsus, riiklik muuseum või muu asutus, mis ei ole registreeritud 

Äriregistris vaid ainult riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris 

ei saa e-PRIA kasutamise lepingut sõlmida e-PRIA vahenduse. 

Leping tuleb esitada PRIA-le e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil 

kliendiregister@pria.ee või saata/tuua aadressil PRIA, Registrite osakond, Narva 

mnt 3, 51009 Tartu. Lepingu peab allkirjastama esindusõiguslik isik. 

http://www.pria.ee/et/ePRIA/Leping
1305_2013_EN.pdf
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/kuidas_kasutada
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/kuidas_kasutada
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/kuidas_kasutada
http://www.pria.ee/et/ePRIA/Korduma/kuidas_kasutada


Juhul kui taotleja ei ole veel PRIA klient  



 

Teadmiseks: 

 Alajaotuses kuvatakse info, mis on sisestatud 

PRIA poolt „Kalendri“ alajaotusse 

  

Teenuste kiirvalik: 

 Alajaotuses kuvatakse nimekiri teenustest, mida 

saab määrata menüüst „Seaded“ 

 



Liikuda allapoole 





Abiinfo 

Toetuse taotluse avalduse täimine 

Ülevaade 

Faili lisamine 

Kui taotluse täitmine jäi pooleli, siis saab portaali salvestatud 

taotluse täitmist jätkata siit. Kui „Salvesta portaali“ nuppu pole 

vajutatud, siis taotluse täitmist jätkata ei saa. 



Valida taotleja juriidiline vorm 







Koostööprojekt on LEADER kohalike tegevusgruppide vahel (st taotlejaks on alati 

kohalik tegevusgrupp). Mitte segi ajada ühisprojektiga ! 



Valida kohalik tegevusgrupp, 

kellele taotlus esitatakse 

Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetme 

nimetus ja number, mille raames taotlus 

esitatakse 

Kohustuslikud 

väljad 

1 2 

1. Valida nimekirjast mis liiki tegevuse või investeeringuga on tegemist (vt  järgmine slaid) 

2. Kui kontaktandmete kuval sisestasite käibemaksukohustuslase nr-i arvutab e-PRIA abikõlbliku maksumuse 

käibemaksuta summalt. 

3. Toetuse protsendi arvutab e-PRIA vastavalt sisestatud toetuse summale ja abikõlblikule maksumusele 

4. Täidetakse kui investeering või tegevus on püsivalt seotud kindla asukohaga  (mille kasutamiseks vajalik ka õiguslik 

alus), nt ehitamine/parendamine, seadmete paigaldamine hoonesse jne 

5. Täidetakse kui tegemist on ehitamise või parendamisega ning kui ehitis (sh rajatis) on ehitisregistrisse kantud 

3 4 5 



Tegevuse liigid 
1. Ehitamine ja rekonstrueerimine 

2. Parendamine 

3. Taristuinvesteeringud 

4. Masinad ja seadmed 

5. Mootor- või maastikusõidukid 

6. Koolitus ja -teavitustegevus 

7. Tähistamiseks vajalik sümboolika 

8. Muinsuskaitseline järelevalve 

9. Omanikujärelevalve 

10. Uuringud 

11. Vabatahtlik tasustamata töö 

12. Projektijuhtimine (sh kaudne 

kulu) 

13. Veebileht ja tarkvara 

14. Projekteerimistööd 

15. Muu mitteinvesteering 



Valida kohalik tegevusgrupp, 

kellele taotlus esitatakse 

Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetme 

nimetus ja number, mille raames taotlus 

esitatakse 

Kohustuslikud 

väljad 

1 
1. Valida nimekirjast „Vabatahtlik tasustamata töö“ 

2. Märkida vabatahtliku tasustamata töö summa ja toetus – kõik summad, sh toetus peab olema sama (st toetuse määr 

on 100%) 

 

2 2 2 



1 2 

2 3 

1. Valida tegevuse liigiks „Tähistamiseks vajalik sümboolika“ 

2. Jätta alati tühjaks 

3. Valida tegevuse liigiks vastavalt järelevalve sisule „Muinsuskaitseline järelevalve“ või 

„Omanikujärelevalve“  



Kui tulu ei planeerita saada, sisestada 0 

Alguskuupäev peab olema hilisem kui taotluse 

täitmise kuupäev, sh hilisem kui PRIAle esitamise 

kuupäev 

Valida liisinguandja(d), kui plaanitakse kasutada liisingut 

Kui on valitud liisinguandja on kinnitus kohustuslik 



Töökoht peab olema taandatud täistööajale 



Kui tegemist on ühisprojektiga, siis tuleb valida ka ühisprojekti 

tüüp.     Valida saab mitu osapoolt, vajutades ja 

all      hoides klaviatuuril  Ctrl nuppu ning 

    hiirega nimele klikkides 



Täidetakse näiteks piiriülese koostööprojekti ettevalmistava 

projekti korra 





Dokumendi pealkiri peaks võimalikult 

täpselt kirjeldama dokumendi sisu 





Avab ülesse laetud dokumendi 













Aitäh 
 

 

Viljar Värk 

leader@pria.ee 


