
Versioon 2 

 

 

 
 

REGIONAALSETE INVESTEERINGUTOETUSTE PROGRAMMI 

TAOTLUS 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Kas taotleja on käibemaksukohustuslane Jah  

 Ei  

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on riigihankekohuslane? Jah  

 Ei  

Taotleja põhitegevusala (MTÜ ja SA puhul)  

 

Taustainfo taotleja kohta (MTÜ puhul liikmete nimekiri ja SA puhul asutajate nimekiri (üle 5 nime 

puhul lisada eraldi fail taotluse lisadokumendina);  info kelle valitseva mõju all ühendus on; info seoses 

otsustusõigusega seotud kokkulepetest) 

 

 

Pangarekvisiidid  

Rahvusvaheline kontonumber (IBAN)   
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Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, sihtnumber, maakond)   

 

  

Taotleja seaduslik esindaja 

Nimi   

Isikukood   

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post    

 

PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (mitte varasem kui 

taotlusvooru tähtpäev ja mitte hilisem kui 6 kuud 

taotlusvooru tähtpäevast) 

Projekti lõppkuupäev (kuni 24 kuud 

alguskuupäevast) 
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Projekti abikõlblik alguskuupäev (ainult projekteerimise ja energiaauditi puhul kuni kaks aastat enne 

taotlusvooru tähtpäeva) 

 

Projekti vajaduse kirjeldus (probleem/kitsaskoht, mille kõrvaldamiseks investeeringut kavandatakse, 

miks on tekkinud vajadus või nõudlus käesoleva objekti või kavandatava tegevuse järele, miks on objekti 

puudumine või selle ebarahuldav seisund arengut takistav jne) 

  

Projekti seos arengukavade ja planeeringutega (seos kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja 

investeeringu kavaga ning investeeringu prioriteetsus; seos maakonna arengukava ja planeeringutega 

või muude arengukavade või planeeringutega (lingid vastavatele dokumentidele ja väljavõtted 

vastavatest punktidest)) 

 

Link kehtivale kohaliku omavalitsuse arengukavale (KOV puhul) 

 

Mis laadi teenust objektil osutatakse?  Üleriigiline 

teenus  

 

 Maakonna 

tasandi teenus 

 

 Kohaliku tasandi 

teenus 
 

Projekti eesmärk (projekti vastavus programmi eesmärgile vastavalt teenuse iseloomust; kasusaajate 

ring; kohaliku tasandi teenuse puhul kulude vähenemise kirjeldus)  

Projektiga seotud teenuste kirjeldus (Teenuse olulisus, sihtgrupi suurus ning kasutussagedus) 

 

                

        

Projekti tegevusplaan (kavandatavate tegevuste kirjeldus) 

Tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  
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 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

Detailsem kirjeldus kavandatavate ehitustööde kohta või soetatavate seadmete ja mööbli kohta 

 

Investeeringu objekti nimi 

  

Investeeringu objekti täpne aadress 

Maakond  

Vald/linn  

Aadress (tänav, 

sihtnumber) 

 

Investeeringu objekti katastritunnus (juhul kui katastritunnus puudub, siis kajastada puudumise 

asjaolud) 

  

Investeeringu objekti kirjeldus 

Kes ja milliseid teenuseid objektil pakub (loetleda kõik objektil teenuseid pakkuvad ühingud/üksused 

ja nende tegevuste kirjeldus) 

  

Kas programmi eesmärgi saavutamiseks tehakse lisategevusi, mis ei ole kajastatud käesolevas 

projektis? Kui on, siis millise perspektiiviga need tegevused ellu viiakse ja milliste vahendite eest?  

  

Projekti tulemuste jätkusuutlikus (milline on 5 aasta perspektiivis pakutava teenuse vajadus ja 

nõudlus valitud asukohas, kas arvestatud on elanikkonna muudatustega; kokkulepped teenuste 

pakkumise võrgustiku osas; kas ja kuidas projekt aitab kohandada teenust vastavaks sihtgruppi 

suurusele ja vajadustele; kuidas on tagatud püsikulude katmine) 

  

 

EELARVE 

Projekti koondeelarve   

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes 
Hinnapakkumuse 

tegija 
Maksumus kokku 

1. Ehitustööd    

2. Seadmete ja mööbli soetamine   
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3. Omanikujärelevalve   

4. Muinsuskaitseline järelevalve   

5. Projekteerimine    

6. Energiaaudit   

Projekti maksumus kokku   

*Kui abikõlbliku kulu teinud isikul on õigus vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele projekti  

raames tasutud käibemaksu oma maksustavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning 

temale hüvitatakse käibemaksu muul moel, tuleb summad näidata ilma käibemaksuta. 

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%)  

 Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering    

Finantseerimine kokku   100% 

Projekti kaasfinantseering (täita juhul, kui projektis osaleb kaasfinantseerija) 

Kaasfinantseerija nimi Registrikood  Summa 

       

 

TÄIENDAV INFO 

Projekti tulemused ja väljundid 

Näitaja Sihttase projekti lõpuks 

Otseste kasusaajate arv Arv 

Osutava teenuse tüüp ja arv projekti lõppedes 

Investeeringu objekt, mis osutab kohaliku tasandi 

teenuseid 
Jah/Ei 

Säästlikumalt korraldatud kohaliku tasandi teenuste 

arv 
Arv 

Investeeringu objekt, mis osutab maakondliku 

tasandi teenuseid 
Jah/Ei 

Paranenud kättesaadavuse ja kvaliteediga maakonna 

tasandi teenuste arv 
Arv 

Investeeringu objekt, mis osutab üleriigilisi 

teenuseid 
Jah/Ei 

Paranenud kättesaadavuse ja kvaliteediga 

üleriigiliste teenuste arv 

 

Arv 
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Vahearuanded  

Vahearuandeid saab esitada kord kvartalis ning juhul, kui toetussumma ületab 40 000 eurot 

Kas soovite esitada 

vahearuandeid? 

Jah/Ei 

Vahearuannete perioodid 

Perioodi alguskuupäev 

 

 

Perioodi lõppkuupäev 

 

 

Aruande esitamise tähtpäev 

Kuni 30 kalendripäeva 

aruandeperioodi lõpust 

   

   
 

 

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud (märkida 

ära ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille kohta ei ole veel otsust langetatud) 

Otsuse 

tegemise aeg 

toetuse saamise 

kohta või 

esitamise aeg 

juhul, kui otsust 

pole tehtud  

Toetust 

andva 

organisatsio

oni nimi 

Meetme nimi Projekti nimi  
Toetatud 

tegevused  

Toetuse 

summa või 

taotluse 

summa 

juhul, kui 

otsust pole 

veel tehtud  

Projekti 

elluviimise 

tähtpäev 

       

       

       

 

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Ehitusprojekt  

2. Liikmete nimekiri 

3. Lähteülesanne   

4. Hinnakalkulatsioon 

5. Hankedokumendid 

6. Omandiõigust tõendav dokument 

7. Load ja kooskõlastused 

8. Energiaaudit 

9. Garantiikiri 

10. Volikiri  
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ESITAMINE 

 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- edasise projektiga seotud infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh 

haldusotsuste elektrooniliseks edastamiseks. 

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat:  

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on 

kehtivad ja ehtsad 

- taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele 

- toetatavate tegevustega ei ole enne taotluste esitamise tähtpäeva alustatud va 

projekteerimine ja energiaaudit  

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, 

Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 

- taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

tingimustest ning järgib Eesti Vabariigi seadusandlust 

- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt 

siseriiklike programmide teavitusjuhendile 

- taotleja on teadlik, et toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse 

- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja 

konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda vastavalt määruse §-le 21  

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet käesolevas taotluses 

sisalduva projekti elluviimise üle 

- taotleja loeb käesolevas taotluses ärisaladuseks teabe taotleja kui ettevõtja äritegevuse 

kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada taotleja kui ettevõtja huve;  

ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet 

- taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele 

- taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud 

muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist 

- taotleja tagab projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilitamise ning avaliku 

kasutuse taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud eesmärkidel ja tingimustel 

ning et taotleja ei soorita varaga tehinguid, mis annavad taotluse rahuldamise otsuses 

nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele vara osas põhjendamatu eelisseisundi 

- toetuse saaja on kohustatud  hangete läbiviimisel järgima riigihangete seaduse 

kehtestatud nõudeid, kui ta on riigihankekohustuslane riigihangete seaduse mõistes 

- kui taotlejaks on MTÜ või SA, siis ei ole  taotleja äriühingu valitseva mõju all 

- taotlejal ja kaasfinantseerijal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu 

tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud nõuetele 

- taotleja ja kaasfinantseerija või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole 

algatatud  likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud 

pankrotiotsust 
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- taotlejal  ja kaasfinantseerijal ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas 

suurem kui 100 eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla ajatamise 

korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja ja kaasfinantseerija on 

nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud maksudeklaratsioonide 

esitamise kohustuse 

- taotlejal on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus 

ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus  

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


