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1 Seisukoha võtmine XXX OÜ projekti viitenumbriga 83301757XXXX osas.
1. Seisukoha võtmine XXX OÜ projekti viitenumbriga 83301757XXXX osas.
Margus Medell: Tekkinud on probleem XXX OÜ projektiga. 2017 aasta esimeses
taotlusvoorus küsis XXX OÜ kalandustoodete töötlemise ja otseturustamise strateegiateljest
toetust 11654.10 eurot. Tänaseks päevaks on lõppenud kahe aastase projekti elluviimise
tähtaeg ning PRIA on algatanud taotluse sundlõpetamise menetluse. Praeguseks hetkeks on
XXX OÜ taotluse viitenumbriga 83301757XXXX osas väljamakseid tehtud 5 065.50 eurot.
PRIA küsib meie seiskohta kas projekt täidab osaliselt elluviiduna oma eesmärki ning kas
ühingu arvates oleks põhjust algatada juba välja makstud summa tagasinõudmine?
Projekti koosseisus on soetatud: Mööbel ja kohvimasin toetussummas 5065.50 eurot.
Projekti koosseisus on soetamata: Telk (8x12m), gaasifritüür ja kõrgsurve keedupott
toetussummas 6588.60 eurot.
XXX on selgitanud, et projekti lõpetamine on jäänud toppama ettevõtte keerulise
majandusliku seisukorra tõttu, mis on ettevõtet sundinud keskenduma teistele palju
pakilisematele tegevustele. Tuleb märkida, et XXX OÜ on perioodil edukalt ellu viinud kolm
PRIA projekti (soetatud on isotermiline kaubik ja kohviku mööbel ning rekonstrueeritud
XXX kohviku köök), seega on põhjust arvata, et XXX ei ole projekti pooleli jätmisel olnud
mingil moel pahatahtlik ning projekti lõpetamata jätmise põhjused on igati objektiivsed. XXX
kinnitab, et juba ellu viidud tegevused aitavad ettevõtet teenuste pakkumisel oluliselt edasi,
soetamata telgi asemel kasutatakse praegu olemasolevaid vanu telke. Samuti kinnitab XXX,
et juba soetatud mööbel ja kohvimasin on eraldi kasutusele võetav ning täidavad oma
eesmärki. Olen ka ise näinud kuidas ettevõtja kasutab aktiivselt juba soetatud seadmeid
(kohvimasin) ja mööblit.
Toimus arutelu
Otsustati
1. Teha PRIAle ettepanek mitte algatada juba välja makstud toetuse tagasinõudmist
XXX OÜ taotluse viitenumbriga 83301757XXXX osas.
2. Ühingu tegevjuhil koostada PRIAle vastavasisuline pöördumine
Hääletustulemus
Poolt 8
Vastu 0
Erapooletu 0

Hääletamisest taandunuid 1 (XXX)
Margus Medell (juhataja/protokollija)

