Mai alguses jõuab kätte 2013. aasta pindalatoetuste taotlusperiood ja seega on taas käes viimane
aeg hakata mõtlema pindalatoetuste taotlemise peale. Juba alates 2008. aastast on olnud
pindalatoetuste taotlejatel võimalik toetustaotlus esitada e-PRIA portaali vahendusel, kuid
käesoleva aastani oli poollooduslike koosluste hooldamise toetuse taotlejatel vaja enda koosluste
kaardid Keskkonnaametiga kooskõlastada paberkujul ja seetõttu ei olnud neil võimalik kõiki
vajalikke vorme e-PRIA kaudu esitada. Aprilli algusest on e-PRIA kasutajatele avatud uus
teenus „Minu niidud“, mis on mõeldud just poollooduslike koosluste alade aastaringseks
haldamiseks ja elektrooniliseks kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga.
PLK toetuse taotlemine muutus mugavamaks
Nii käesolevaks aastaks valminud teenus „Minu niidud“, kui e-PRIA teenus nimega „Minu
põllud“ on avatud aastaringselt ja seal on võimalik enda maa-alasid digitaalselt e-PRIAsse
joonistada kas või ööpäev läbi. Teenuste ülesehitus ja loogika on sarnased. Kahe teenuse
erinevuseks ongi eelkõige see, et kui muude pindalatoetuste puhul on tarvis vaid põllud
digitaalselt süsteemi sisestada ja taotlusperioodil taotlusele lisada, siis poollooduslike koosluste
hooldamise toetuse (PLK) taotlemisel tuleb taotlusalused alad enne toetuse taotlemist
kooskõlastada ka Keskkonnaametiga. „Minu niidud“ teenuse puhul ongi tegemist kahe
ametkonna ühise e-teenusega, kus kinnitamist vajavad alad jõuavad läbi e-teenuse automaatselt
kooskõlastamisele ja need on pärast kinnituse saamist võimalik ka samast kohast taotlusele
lisada. Uus teenus muudab kindlasti PLK toetuse taotlemise klientidele mugavamaks, sest kaob
ära vajadus paberitega mitme ametkonna vahet käia.
Valmistuge taotlusperioodiks juba praegu
Enda poollooduslike koosluste alasid on klientidel võimalik Keskkonnaametile kinnitamiseks
saata alates 1. aprillist ja alade e-PRIAsse joonistamine ning nende haldamine on võimalik
aastaringselt. Soovitame kindlasti tutvuda teenusega esimesel võimalusel ja alustada nii PLK
alade kui muude toetustaotlusele lisatavate maa-alade e-PRIAsse sissejoonistamisega juba
praegu. Kui teil on palju põlde, võtab esimesel korral põldude joonistamine kindlasti rohkem
aega, kuid edaspidiseks jäävad põldude piirid e-PRIAsse alles ning tulevatel aastatel piisab teil
vaid vahepeal tekkinud muudatuste sisseviimisest.
Tutvuge kindlasti ka „Minu põllud“ ja „Minu niidud“ teenuste videojuhenditega, mis juhatavad
teid samm-sammult läbi e-teenuse ja aitavad saada ülevaate teenusest juba enne e-PRIAsse
sisenemist. Juhendid on leitavad PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid ning
e-PRIAs vastava teenuse juures.
e-PRIA kasutamine
e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb teil esmalt saada e-PRIA kliendiks. Eraisikul piisab selleks
ID-kaardiga, Mobiil-IDga või pangaparoolidega e-PRIAsse sisse logimisest. Kohe kuvatakse
teile e-PRIA kasutamise leping, mis tuleb pärast läbilugemist lihtsalt kinnitada ja oletegi e-PRIA
kasutaja. Juriidilistel isikutel sõltub e-PRIA kaudu lepingu sõlmimise võimalus sellest, kas
lepingut sõlmida sooviv inimene on kantud äriregistri B kaardile või mitte. e-PRIA kasutamise
lepingu sõlmimise kohta leiate rohkem infot PRIA kodulehelt aadressil
www.pria.ee/et/ePRIA/Leping.Kui soovite põldude joonistamisel juhendamist, siis pöörduge
julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on olemas kliendiarvutid ja meie töötajad aitavad ning
juhendavad teid.
Probleemide korral helistage PRIA pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või pöörduge e-posti
aadressil info@pria.ee.
Head e-PRIA kasutamist!

