
JUHEND TAOTLUSE KOOSTAMISEKS 

Käesolev juhend on taotluse koostamiseks regionaalsete investeeringutoetuste 
programmist (edaspidi programm) raha saamiseks.  

Juhend kehtib alates 2015. II voorust (taotluse esitamise tähtpäev 15.09.2015).  

Programmi reguleerib Vabariigi Valitsuse 28.05.2009 määrus nr 82 „Regionaalsete 
investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, 
kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus). 
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1. Taotluse esitamise tähtajad 

Taotlusi toetuse saamiseks saab esitada kaks korda aastas: 

 15.veebruariks (I voor); 
 15 septembriks (II voor). 

Taotluse esitamisel tuleb arvestada, et I vooru otsused tehakse hiljemalt 31.maiks ning 
II vooru otsused tehakse hiljemalt 31.detsmebriks.  

2. Nõuded taotlejale 

Taotlejateks võivad olla: 

 Valitsuse hallatav riigiasutus; 
 Kohaliku omavalitsuse üksus (edaspidi KOV) va Tallinn 
 Mittetulundusühing või sihtasutus 

 

Taotlejal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga 

Kui taotlejaks on KOV, siis peab tal olema kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse §-le 372 vastav arengukava.  

Kui taotlejaks on KOV või temast sõltuv MTÜ või SA, siis peavad olema täidetud 
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-s 341 toodud nõuded.  

Toetust ei saa MTÜ või SA taotleda Tallinna linna territooriumil asuvale objektile, välja 
arvatud juhul kui objekt on taotleja omandis ja taotleja pakub üleriigilise tähtsusega 
teenust. Näiteks on toetust saanud Põhja-Eesti Pimedate Ühing ja MTÜ Eesti 
Puuetega Inimeste Koda.  

 

Toetust ei saa taotleda füüsiline isik, äriühing, ettevõtjate ühendus, korteri-, hoone-, 
elamu-, suvila- ega garaažiühistu.  

3. Nõuded investeeringu objektile 

Taotleja peab tagama objekti sama sihtotstarbelise säilimise vähemalt viis aastat peale 
projekti lõppu.  

Investeeringu objekt peab olema taotleja, riigi, avalik-õigusliku ülikooli või tema 
asutuse või KOV omandis. 

Objekt ei tohi olla äriühingu kasutuses, välja arvatud juhul kui objekti valdajaks on 
kasutus- või kontsessioonilepingu alusel esmatasandi tervishoiuteenuste osutaja. 



Kui taotleja taotleb toetust objektile, mis ei ole tema omandis, siis peab omanikuga 
olema sõlmitud kasutusleping, mis kehtib vähemalt viis aastat peale projekti lõppu.  

Taotlust ei toetata, kui investeeringu objekt on füüsilise isiku, korteri-, hoone-, elamu-, 
suvila- ja garaažiühistu, ettevõtjate ühenduse, äriühingu (sealhulgas kohaliku 
omavalitsuse üksuse või riigi osalusega äriühingu) või Tallinna linna omandis.  

Objekt peab olema projekti lõppedes kasutusele võetav parandatud kvaliteedis. 

Taotlust ei toetata, kui taotleja on saanud programmi eelnevates taotlusvoorudes 
toetust sama investeeringu objekti jaoks ning taotlusvooru tähtpäeva seisuga ei ole 
toetust saanud projekt täies ulatuses ellu viidud ja taotleja ei ole EASile esitanud 
lõpparuannet. 

Ühe taotlusega ei saa toetust taotleda erinevates asukohtades asuvatele investeeringu 
objektidele.  

4. Taotluse esitamise ja vormistamise nõuded 

Taotlus koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 15.veebruariks või 15.septembriks 
EAS-ile järgmiste kanalite kaudu: 

 EAS-i e-keskkonnas aken.eas.ee; 
 Digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressil info@eas.ee; 
 Paberkandjal posti teel või käsipostiga EAS-i Tallinna või Tartu kontorisse. 

Taotlus koosnev taotlusvormist ja lisadest: 

 Lisa 1 – vormi kohane tabel „Projekti eelarve ja finantseerijad“; 
 Lisa 2 – Oma- ja kaasfinantseeringut tõendav dokument; 
 Lisa 3 – investeeringu objekti omandiõigust tõendava dokumendi koopia. Kui 

taotleja ei ole objekti omanik, siis ka kasutusleping; 
 Lisa 4 – sõltuvalt tööde ulatusest ja iseloomust ehitusprojekt või eksiisjoonis; 
 Lisa 5 – ehitusloa koopia; 
 Lisa 6 – lähteülesanne; 
 Lisa 7 – hinnakalkulatsioon; 
 Lisa 8 – kui taotleja ei ole objekti omanik ning kasutuslepingus ei ole 

reguleeritud remonttööd ja/või rekonstrueerimine, siis objekti omaniku kirjalik 
selgitus; 

 Lisa 9 – MTÜ ja SA puhul objekti asukohajärgse KOV-i kaaskiri 
 Lisa 10 – MTÜ ja SA puhul taustinformatsioon taotleja kohta.  



5. Toetuse taotlusvorm ja selle täitmine 

Taotlusvorm on kättesaadav EAS-i kodulehel.  

Projekti nimi tuleb esitada selgelt ja lühidalt. Soovitame projekti nimeks valida nime, 
mis koosneb objekti nimetusest ja kavandatud tegevusest. Näiteks Vikerkaare lasteaia 
remont, Põhikooli küttesüsteemi rekonstrueerimine jne. 

Taotleja esindusõiguslik isik on KOV puhul vallavanem või linnapea ning MTÜ ja SA 
puhul juhatuse liige. Esindusõiguslik isik võib volitada ka kedagi teist dokumente 
allkirjastama. Selleks peab olema lihtkirjalik volikiri. Projektijuhiks märkige isik, kes 
otseselt projektiga tegeleb. EAS suhtleb projekti raames projektijuhiga.  

Taotlusvormi II osas „projekti alguskuupäev „ ei saa olla varasem taotluse esitamise 
tähtpäevast. Arvestada tuleb sellega, et toetuse arvelt ei saa töid teostada enne 
toetuslepingu sõlmimist.  

Projekti lõppkuupäev ei tohi olla kaugemal kui 24 kuud toetuslepingu sõlmimisest.  

Taotlusvormi III osas peavad projekti eelarve, taotletav toetus ning oma- ja 
kaasfinantseeringu summad olema sendi pealt samad, mis lisas 1 „projekti eelarve ja 
finantseerijad“. 

6. Lisa 1 – eelarve tabel 

Tabeli koostamisel ja täitmisel tuleb jälgida rangelt tabeli rekvisiite ja kujundust. Tabel 
peab olema arvutuslikult korrektne. Lõppsummad peavad olema samad, mis 
taotlusvormil.  

Lisa 1 on lihtsustatud eelarve vorm. Tabeli kululiigid ei peaks olema detailselt lahti 
kirjutatud. Piisab tegevuste üldnimetusest näiteks ehitustööd, omanikujärelevalve, 
seadmete soetamine jne.  

7. Lisa 2 – Oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid 

Lisana 2 tuleb esitada taotluse juurde omafinantseeringut ja projekti partnerite 
kaasfinantseeringut tõestavad garantiikirjad. Garantiikirjad peavad olema suunatud 
EAS-ile ning kirjal peab olema koostamise kuupäev, number, projekti nimi ja 
garanteeritav summa (ainult protsendist ei piisa). Kirja allkirjastab taotleja seaduslik 
esindaja (KOV-i puhul vallavanem või linnapea ning MTÜ/SA puhul juhatuse liige). 
Garanteeritavad summad peavad olema 100% rahalised.  



8. Lisa 3 - investeeringu objekti omandiõigust tõendava dokumendi koopia 

Taotluse juurde tuleb esitada investeeringu objekti omandiõigust tõendava dokumendi 
koopia. Selleks võib olla ost-müügi leping, hoonestusõiguse leping, kinnistusraamatu 
väljatrükk või muu dokument, mis näitab, et kinnistu või ehitis on taotleja omandis. Kui 
objekt on kinnistusraamatus, siis piisab ka kinnistu registriosa numbrist taotlusvormis.   

Kui taotleja ei ole objekti omanik, siis lisaks eeltoodule tuleb lisada ka kasutuslepingu, 
mis kehtiks vähemalt 5 aastat peale projekti lõppkuupäeva, koopia.  

9. Lisa 4 – ehitusprojekt või eksiisjoonis 

Sõltuvalt tööde ulatusest ja ehitusseadustikuks tuleb esitada kas ehitusprojekt või 
eskiisjoonis.  

Ehitusloakohustuslikel ja ka muudel ehitusseadustikus välja toodud ehitusprojekti 
nõutavatel tegevustel on kohustuslik lisada taotluse juurde ehitusprojekt.  

Kui ehitustööd ei nõua ehitusprojekti, siis soovib EAS taotluse juures näha 
eksiisjoonist, kus oleks näha hoone korruste plaanid, viidatud ruumidele, kus töid 
teostatakse ning ka täpne tööde kirjeldus.  

10. Lisa 5 - ehitusloa koopia 

Ehitusloa kohustuslike tööde teostamiseks tuleb lisada taotlusele ka ehitusloa koopia.  

Ehitusloa koopiat ei pea esitama koheselt koos taotlusega, vaid seda võib teha pärast 
rahastamisotsust kolme kuu jooksul. EAS ei sõlmi enne toetuslepingut, kui 
ehitusloakohustuslikele töödele on ehitusloa koopia esitatud.  

11. Lisa 6 – lähteülesanne 

Lisana 6 tuleb esitada taotleja poolt vabas vormis koostatud lähteülesanne 
(hinnapäring) kalukaltsiooni koostajale.  

Lähteülesandeks võib olla ka ehitusprojekt.  

Kui ehitusprojekti ei ole, siis peab lähteülesanne sisaldama materjalide, esemete, 
tegevuste ja/või kulutuste nimetusi, mõõtühikuid, koguseid (võimalusel).  

12.  Lisa 7 – hinnakalkulatsioon 

Hinnakalkulatsioon koostatakse ainult selleks, et märkida võimalikult täpne tööde 
maksumus taotlusesse. Hinnakalkulatsiooni teostaja ei saa sama kalkulatsiooni alusel 



töid teostada. Peale rahastamisotsust peab vastavalt riigihangete seadusele võtma 
kas võrreldavad pakkumused või viima läbi riigihanke.  

Hinnakalkulatsiooni peab koostama MTR registreeringuga ettevõtja. Registreering 
peab olema vastava valdkonna ehitustööde teostamise või projekteerimise kohta.  

13. Lisa 8 - objekti omaniku kirjalik selgitus 

Kui taotleja ei ole objekti omanik ning kasutuslepingus ei ole reguleeritud remonttööd 
ja/või rekonstrueerimine, siis tuleb esitada objekti omaniku kirjalik selgitus, miks 
taotluse esitamine on otstarbekam kasutajal, mitte omanikul.  

Kirjalik selgitus peab lisaks eeltoodule sisaldama ka järgnevat infot: 

 kinnitust, et objekt on vähemalt viis aastat peale projekti lõppu kasutaja 
valduses ning toimib eesmärgipäraselt ja omanikule ei ole plaanis 
kasutuslepingut ühepoolselt lõpetada, 

 omaniku kooskõlastust paranduste ja ümberehituste lubamise kohta, kui 
kasutusleping nõuab paranduste või ümberehituste puhul objekti omaniku 
kooskõlastust.  

14. Lisa 9 - objekti asukohajärgse KOV-i kaaskiri 

MTÜ-d ja SA-d peavad lisaks esitama veel ka objekti asukohajärgse KOV-i kaaskirja 
selle kohta, et KOV on teadlik taotlusest ja peab selle esitamist põhjendatuks. 
Kaaskirjas peab olema näidatud ka seos vastava linna või valla arengukavaga ning 
viide sellele. 

15. Lisa 10 - taustinformatsioon taotleja kohta 

MTÜ-d Ja SA-d peavad esitama ka taustinformatsiooni taotleja kohta. 
Taustinformatsiooniks tuleb esitada MTÜ liikmete või SA asutajate nimekiri, mis peab 
olema aktuaalne, ning edasised rahastamisallikad ülalpidamiskulude ja muude kulude 
osas.  

16. Muud lisad 

Lisaks kohustuslikele lisadele võib taotleja esitada ka muid asjassepuutuvaid 
materjale, mis võivad tulla kasuks prioriteetsuse hindamisel ja/või rahastamisotsuse 
tegemisel.  

Näiteks Pääste- või Terviseameti ettekirjutused, fotod objekti kohta ja muu taoline.  



17. Täiendav informatsioon  

Lisaks käesolevale juhendile võib taotluse esitamisel tutvuda ka eessõnas nimetatud 
määrusega, millest leiab muuhulgas infot järgmiste teemade kohta: 

 toetussumma ning oma- ja kaasfinantseeringu määr (§ 5); 
 abikõlblikud tegevused ja kulud (§ 6); 
 mitteabikõlblikud tegevused ja kulud (§ 7); 
 taotluse menetlemise etapid ja otsuse tegemise (§9); 
 toetuslepingu sõlmine (§ 14); 
 toetuse tagasinõudmine (§ 17).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

 


