
JUHEND TAOTLUSE KOOSTAMISEKS 

Käesolev juhend on taotluse koostamiseks regionaalsete investeeringutoetuste programmist 

(edaspidi programm) raha saamiseks.  

Programmi reguleerib Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määrus nr 102 „Regionaalsete 

investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning 

tagasinõudmise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) (muudetud 10.11.2017) 

 

Määruses sisalduvad mõisted on defineeritud §-s 2. 

 

Iga taotleja võib esitada ainult ühe taotluse.  

Kaks taotlust võib esitada KOV, mille elanike arv 1. jaanuari seisuga on üle 8 000 elanikku.   

 

1. Nõuded taotlejale (§ 7) 

Taotlejateks võivad olla: 

 Kohaliku omavalitsuse üksus (edaspidi KOV) va Tallinn 

 Mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides ja ei ole äriühingu 

valitseva mõju all 

 

MTÜ ja SA saab toetust taotleda ainult juhul, kui ta on asutatud vähemalt 2 aastat enne taotluse 

esitamise tähtpäeva ning kõik aastaaruanded on esitatud. 2 aasta piirang ei kohaldu ühendusele, 

mis on asutatud KOV-i või riigi poolt ja tema valitseva mõju all.  

 

Taotlejal ei tohi olla ajatamata maksuvõlga üle 100 euro. 

 

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.  

 

 

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/107112017009
https://www.riigiteataja.ee/akt/107112017009
https://www.riigiteataja.ee/akt/107112017009


2. Nõuded investeeringu objektile (§ 8) 

 

Taotleja saab toetust taotleda ainult tema omandis olevale investeeringu objektile.  

Ühe taotlusega ei saa toetust taotleda erinevates asukohtades asuvatele investeeringu 

objektidele.  

 

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. 

Objekt peab olema projekti lõppedes kasutusele võetav st et kui ehitusseadustik seda nõuab, 

siis peab olema väljastatud ka kasutusluba või kasutusteatis.  

Taotleja peab tagama objekti  ja vara samasihtotstarbelise säilimise ja kasutamise vähemalt viis 

aastat peale projekti lõppu.  

 

Kõik objekti teenuste pakkujad peavad olema abikõlblikud programmi mõistes ning nende 

pakutav teenus peab vastama programmi eesmärgile. Kui objekti kasutatakse mitteabikõlbliku 

teenuse osutamiseks, siis see osa arvestatakse proportsionaalselt projekti maksumusest maha. 

See nõue kehtib juhul, kui objektil teostatakse kogu hoonet hõlmavaid töid.  

Objekt peab olema projekti lõppedes kasutusele võetav parandatud kvaliteedis. 

 

 

3. Abikõlblikud tegevused ja kulud (§ 3 ja § 4 ) 

 

Kohaliku tasandi teenustega seotud objekte (koolid, lasteaiad, hooldekodud, rahvamajad jms) 

toetatakse ainult juhul, kui projekti tulemuseks on kohaliku tasandi teenuse säästlikum 

korraldamine (mõiste §-s 2). 

 

Abikõlblikud tegevused on: 

 Ehitustööd 

 Mööbli ja seadme soetamine ja paigaldus. Mööbel ja seade peab olema vähemalt 

viieaastase kasutusaega ning sihtotstarbel kasutatav 

 Omaniku- ja muinsuskaitseline järelevalve 

 Projekteerimine ja energiaaudit, mille kulud võivad olla tehtud kuni 2 aastat enne 

taotlusvooru tähtpäeva.  

 

4. Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud (§ 3 lg 5 ja § 4 lg 2) 

 

Mitteabikõlblikud tegevused on: 

 ehitustööd ja muud tegevused investeeringu objektil, mis on suunatud eeskätt 

ettevõtluskeskkonna arendamisele ja mis täidab ettevõtluskeskkonna funktsioone; 

 ehitustööd ja muud tegevused investeeringu objektil, mis on suunatud eeskätt turismi 

või külastuskeskkonna arendamisele või mis täidab külastuskeskkonna funktsioone, 

sealhulgas muuseumihoone või -rajatis; 



 ehitustööd ja muud tegevused usulise ühenduse pühakojas, välja arvatud ruumides, 

mis on otseselt vajalikud programmi sihtgrupile suunatud lõikes 3 nimetatud 

tegevusteks; 

 tervise-, spordi-, suusa-, matka-, õppe-, seiklus- või loodusraja rajamine ja sinna 

juurde kuuluva väikerajatise, viida, pingi, infostendi ostmine, paigaldamine või 

hooldamine; 

 puhkealade väljaarendamine koos sinna juurde kuuluva infrastruktuuriga (rannaalad, 

ujumiskohad); 

 parkimisplatsi või tee, sealhulgas kergliiklustee, rajamine, ehitamine või 

rekonstrueerimine koos juurde kuuluva valgustuse või muu infrastruktuuriga; 

 mänguväljaku rajamine või rekonstrueerimine koos sinna juurde kuuluvate 

väikerajatiste või haljastusega; 

 maa ja ehitise ostmine, rentimine või üürimine 

 helitehnika ning kontori- või konverentsitehnika ostmine; 

 turvakaamera või muu jälgimisseadme ostmine; 

 õppematerjalide või töövahendite ostmine, 

 alla viieaastase kasutusajaga spordiseadmete ja spordivahendite ostmine.  

 

Mitteabikõlblikud kulud on: 

 projektijuhtimisega seotud kulu; 

 projekti üld- ja personalikulu; 

 trahvid, viivised ja muud rahalised karistused ning kohtukulu; 

 laenu-, liisingu ja pangagarantii kulu ning nendega kaasnev kulu; 

 kindlustamine ja sellega kaasnev kulu; 

 intressi- ja pangakulu; 

 mitteabikõlblike tegevustega seotud kulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIONAALSETE INVESTEERINGUTOETUSTE PROGRAMMI 

TAOTLUS 

Näidisvorm koos selgitustega (taotlemine toimub e-teeninduses) 

 

Taotleja 

Taotleja nimi  Nõuded taotlejale on välja toodud määruse  § 7 

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Kas taotleja on 

käibemaksukohustuslane 
Jah 

Kindlasti ära märkida, isegi juhul kui taotleja on ainult 

osaliselt  (piiratud) käibemaksukohustuslane 

 Ei  

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on 

riigihankekohuslane? 
Jah 

Vastavalt riigihangete seaduse §-le 10. KOV on 

kindlasti hankekohustuslane, kuid MTÜ ja SA peab ise 

hindama vastavalt riigihangete seadusele. 

 Ei  

Taotleja põhitegevusala (MTÜ ja SA puhul)  

See lahter on ainult MTÜ-dele ja SA-dele. Märkida põhikirjast tulenev põhitegevusala. Määruse § 7 lg 1 p 

2 kohaselt saab toetust taotleda ühing, mille tegutsemise eesmärk on suunatud avalikkusele, mitte ainult 

kitsale liikmeskonnale. Sobilikud ei ole näiteks jahiseltsid vms. 

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] 

 Jälle lahter ainult MTÜ-dele ja SA-dele täitmiseks. Taotlusest peab välja tulema, kelle valitseva mõju all 

on taotleja, et välistada äriühingu valitseva mõju all olemine. Selleks palume lisada siia liikmete/asutajate 

nimekiri. Kui nimekiri on pikem kui viis nime, siis palume see lisada eraldi dokumendina ning siia märkida 

ainult viide dokumendile.  

Kindlasti palume lisada ka viited muudele dokumentidele (nt lepingutele), kust võib tuleneda, kelle mõju all 

ühing on.  

Pangarekvisiidid  

Rahvusvaheline kontonumber 

(IBAN)  
 

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

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

 

  



Taotleja seaduslik esindaja 

Nimi  

Mittetulundusühingu või sihtasutuse seaduslik esindaja on 

äriregistris nimetatud juhatuse liige, kohaliku omavalitsuse 

seaduslik esindaja on vallavanem või linnapea. 

Isikukood   

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi  
Siia märkida isik juhul, kui seaduslik esindaja on kedagi volitanud 

projektis taotlejat esindama 

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi  

Soovitud isik tuleb lisada lehel „Isikud“ E-teeninduse 

tavakasutajad alla. Seejärel saab valida isiku projektijuhiks. 

EAS suhtleb projektiga seotud küsimustes enamjaolt 

projektijuhiga, seega siia valida isik, kes oskaks vastata 

küsimustele ja oleks asjaga kursis. 

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post    

 

II PROJEKT 

Projekti nimetus  

Projekti nimetus tuleb esitada selgelt ja lühidalt. Soovitame projekti nimetuseks valida nime, mis koosneb 

objekti nimest ja kavandatud tegevusest. Näiteks Vikerkaare lasteaia remont, Põhikooli küttesüsteemi 

rekonstrueerimine jne 

Projekti alguskuupäev (mitte varasem kui 

taotlusvooru tähtpäev ja mitte hilisem kui 6 kuud 

taotlusvooru tähtpäevast) 

Projekti lõppkuupäev (kuni 24 kuud 

alguskuupäevast) 

§ 4 lg 5. Projekti alguskuupäev võib olla alates 

taotlusvooru tähtpäevast kuni kuus kuud hilisemani 

ehk ajavahemikus 01.märtsist kuni 1.septembrini 

§ 4 lg 6. Lõppkuupäev ei tohi olla pikem kui 24 

kuud alguskuupäevast, mis on märgitud kõrval 

olevas lahtris. 

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

taotlusvooru tähtpäeva) 

Kui projekti tegevused ei sisalda projekteerimist või energiaauditit, siis on abikõlblik alguskuupäev sama, 

mis projekti alguskuupäevgi. 

Kui projekt sisaldab projekteerimise või energiaauditiga seotud kulusid, siis võib abikõlblik 

alguskuupäev olla kuni 2 aastat varasem taotlusvooru tähtpäevast. 



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) 

 Nagu ka päises kirjutatud, siis sellesse lahtrisse tuleks märkida objekti probleem, mis soovitakse 

projekti käigus likvideerida. Miks seda tegema peab ning kas ja mis muutub peale probleemi 

likvideerimist. 

Esimeses hindamiskriteeriumis, mis annab 35% koguhindest, hinnatakse sellest lahtrist tuleva info 

järgi projekti eesmärgipüstituse põhjendatust  - kas on olemas probleem/kitsaskoht. 

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)) 

Siin palume nimetada kõik arengukavad (nii maakondlikud kui ka kohalikud või hoopis muud) ja 

planeeringud, kus projekti raames objektil teostatavaid töid kajastatakse. Lisada link vastavale 

dokumendile ning viidata ka vastavale punktile. Kui ühinemisotsusega on volikogude poolt kinnitatud 

tegevus või investeeringukava, siis kindlasti viidata ka sellele.  

Kolmandas hindamiskriteeriumis, mis annab 15% koguhindest hinnatakse, kas projektis kavandatud 

tööd on kajastatud ka mõnes arengukavas ning kas teenus, mille osutamiseks investeeringut 

kavandatakse on mõnes arengukavas. 

Link kehtivale kohaliku omavalitsuse arengukavale (KOV puhul) 

Seda lahtrit täidab ainult KOV. Siia peab lisama lingi hetkel kehtivale arengukavale, et kontrollida 

taotleja vastavust määruse § 7 lg 2 ( KOVil peab olema KOKS nõuetele vastav arengukava) . Kui KOV 

on ühinenud või liitunud ning uus arengukava on vastuvõetud, siis lisada link uuele arengukavale. Kui 

aga uut arengukava ei ole veel vastu võetud, siis lisada link objekti asukohajärgsele vana KOVi 

arengukavale. Uus arengukava peab kehtima n+3 aastat ning kui uut ei ole v eel vastu võetud, siis 

erandkorras võib tugineda vanale arengukavale, mis kehtib n+2 aastat.  

Mis laadi teenust objektil osutatakse? 

(valida võib ainult ühe teenuse liigi. 

Selle järgi käib edasine taotluse 

motiveerimine ja ka hindamine)  

Üleriigiline teenus  

Teenus, mida pakutakse riigis üldjuhul ühes 

kohas ja mida kasutab programmi sihtgrupp 

mitmest maakonnast, eelistatult kogu riigist 

(nt katusorganisatsioonid nagu Põhja-Eesti 

Pimedate Ühing ja Lastekaitse Liit) 

 
Maakonna tasandi 

teenus 

Teenus, mida pakutakse sellises mahus 

maakonnas üldjuhul ühes asukohas ja mida 

kasutab programmi sihtgrupp mitmest 

kohaliku omavalitsuse üksusest, eelistatult 

kogu maakonnast (nt keskraamatukogu, ujula 

või muu objekt, mida mujal maakonnas ei 

ole) 

 
Kohaliku tasandi 

teenus 

Teenus kohaliku omavalitsuse üksuse 

kohustuslike või vabatahtlike ülesannete 

täitmiseks. 



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

ring; kohaliku tasandi teenuse puhul kulude vähenemise kirjeldus) 

Projekti eesmärgi kirjeldus tuleb kindlasti siduda programmi eesmärgiga §-s 1 lg 2 ja 3. Objektidel, kus 

osutatakse kohaliku tasandi teenust peab kindlasti lahti kirjutama, mida, kuidas ja kui palju  säästetakse 

projekti tulemusena. Välja peab olema toodud ka, et sääst on vähemalt 20% ja selle kohta peab olema 

esitada energiaaudit, millest see tuleneb.  

 

Kohaliku tasandi teenuse puhul saab suures plaanis olla ka ainult üks tulemus järgnevates: 

 teenuste sisuline ümberkorraldamine, 

 teenuste pakkumiseks kasutatava pinna vähendamine,  

 ruumide kohandamine olemasolevate teenuste pakkumiseks kasutatava pinna vähendamise 

arvelt samal pinnal uute teenuste pakkumiseks,  

 teenuste koondamine multifunktsionaalsetesse hoonetesse,  

 hoone energiaklassi parandamine (vajab energiaauditit),  

 hoone energiatarbe vähendamine vähemalt 20% võrra (vaja energiaauditit),  

 teenuste pakkumine kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös, 

 uuenduslike/nutikate lahenduste kasutamine. 

Valige nendest üks ja edaspidi kirjeldage taotlust vastavalt sellele. 

 

Kirjeldada, kes on objekti sihtgrupp ja kui suurest piirkonnast neid teenuseid kasutatakse (eriti oluline 

maakonna tasandi teenuse puhul, kus peab olema ära näidatud, et kui suurest osast maakonnast 

kasutatakse teenust).  

 

Hindamismetoodika I hindamiskriteeriumi all hinnatakse: 

 Kuivõrd projekti eesmärk on selgelt sõnastatud ja seotud programmi eesmärgiga; 

 Kohaliku tasandi teenuse puhul, kuivõrd aitab projekt muuta teenusepakkumist säästlikumaks; 

 Kui suur osa maakonnast ja tagamaast on haaratud teenuse kasutajate ringi; 

 Maakonnaülese ja üleriigilise projekti puhul, kuidas paraneb teenuse kättesaadavus ja kvaliteet. 

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

Selles lahtris palume kirja panna, teenuse olulisus ehk näiteks kui primaarse teenusega on tegemist, kui 

suur osa elanikkonnast seda teenust kasutab (võimalusel nii umbkaudse numbrina kui ka osakaaluna) 

ning kui tihti seda teenust kasutatakse (kas kord kuus, kord nädalas jne).  

Ka need andmeid hinnatakse esimese hindamiskriteeriumi „Projekti mõju eesmärgi saavutamiseks“ all.  

                

Projekti tegevusplaan (kavandatavate tegevuste kirjeldus) Hiljem peab lõpparuande tegevuste kirjelduse 

ka samal kujul koostama.  

Tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

Nt riigihanke läbi viimine pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa Valitud tööde teostajad 

Nt Lammutustööd pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa 
Objekt on ette valmistatud 

ehitustöödeks 

Nt Ehitustööd jne pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa Ehitustööd on teostatud 

Nt Mööbli paigaldamine pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa Objekt on valmis 

Detailsem kirjeldus kavandatavate ehitustööde kohta või soetatavate seadmete ja mööbli kohta 

Siia palume kirjeldada lahti täpselt, milliseid tegevusi eesmärgi saavutamiseks tehakse nt vahetatakse 

välja lasteaia kahe rühmaruumi (sipsik ja nublu) radiaatorid ning vahetatakse mõlemas ruumis välja 

kõik aknad pakettakende vastu (kokku 6 akent).  



Investeeringu objekti nimi 

 Objekti ametlik, mitte rahvasuus kasutatav nimetus, nt Voore Põhikool 

Investeeringu objekti täpne aadress 

Maakond  

Vald/linn  

Aadress (tänav, 

sihtnumber) 

 

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

asjaolud) 

 Katastritunnus, mille järgi saab objekti kinnistusregistrist tuvastada. Kui katastritunnus olemas ja 

kirjas, siis ei pea eraldi omandit tõendavat dokumenti esitama. 

Investeeringu objekti kirjeldus 

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

ja nende tegevuste kirjeldus) 

§  8 lg 4. Kirjeldada kõik teenused, mida objektil osutatakse ja nende osutajad. 

Ei pea lahti kirjutama, et kultuurimaja tegutseb rahvatantsuring, laulukoor, võimlemisrühm jne. 

Pigem on siis mõeldud, et loetleda tuleb ühinguid, näiteks asub objektil põhikool, muusikakool, apteek, 

perearstikeskus jne. Sellisel juhul on vaja ka infot, kes neid tegevusi osutab, sest toetust saab anda ainult 

abikõlblike tegevusi osutavate teenustega soetud ruumidele.  

Kui objekti kasutavad erinevad isiku (ühingud), kuid projekt on seotud näiteks ainult kooli kasutada 

olevate ruumidega, siis kindlasti ka see ära märkida.  

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?  

 Siia lahtrisse palume kirjeldada samal investeeringu objektil taotleja enda või muu riikliku 

kaasrahastusega tehtavaid ehitustöid, mida teostatakse projekti elluviimise perioodiga vähemalt 

osaliselt kattuval ajal ning lõpetatakse projekti elluviimise lõpptähtajaks. Lisaks tuua välja muud 

projektiväliselt teostatavad tegevused, mis mõjutavad projekti eesmärkide täitmist.   

Komisjon saab hindamisel arvestada neid töid koostoimes projekti töödega.  

Näiteks, kui projekti raames vahetatakse katus ja avatäited, kuid omavahenditest lisaks ka küttesüsteem.  

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) 

 Siin palume kirja panna, kuidas hindate teenuse vajalikkust viie aasta pärast, kas ja kuidas muutub 

teenuse kasutajate arv ning kas püsikulude katmisega on arvestatud. 

Teises hindamiskriteeriumis, mis annab 30% koguhindest, hinnatakse  

 Kas pakutava teenuse vajalikkus ja nõudlus antud asukohas on tõendatud; 

 Kas tegevuste maht arvestab elanikkonna ja sihtgrupi muudatustega 5 aasta perspektiivis; 

 Kas tegevused aitavad kohandada teenust vastavaks sihtgrupi suurusele ja vajadusele; 

 Kuidas on tagatud püsikulude katmine. 

 

 

 

 

 

 

 



III EELARVE 

Projekti koondeelarve   

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes 
Hinnapakkumuse 

tegija 
Maksumus kokku 

1. Ehitustööd  Nt ehitutööd OÜ 

hinnakalkulatsiooni alusel koos 

KM-ga, kui taotleja ei ole 

käibemaksukohustuslane) 

 

 
2. Seadmete ja mööbli soetamine   

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 

Maksimaalne toetuse summa on 

120 000 eurot ühe taotluse 

kohta ja minimaalne 20 000 

eurot 

Toetuse osakaal ei tohi olla 

suurem kui 75% projekti  

kogumaksumusest 

Omafinantseering  

 Oma- ja kaasfinantseering kokku 

peavad moodustama vähemalt 

25% projekti kogumaksumusest 

Finantseerimine kokku   100% 

Projekti kaasfinantseering (täita juhul, kui projektis osaleb kaasfinantseerija) 

Kaasfinantseerija nimi Registrikood  Summa  
        

 

IV TÄIENDAV INFO 

Projekti tulemused ja väljundid 

Näitaja Sihttase projekti lõpuks 

Otseste kasusaajate arv 

Siia märkida otseste kasusaajate arv. Enamasti on 

objekti puhul kasusaajateks personal + teenuse 

kasutajad. Lasteaedades personal + lasteaialapsed, 

raamatukogudes personal + lugejate arv. Natuke 

keerulisem on kultuurimajadega, kus erinevatel 

üritustel osalevad erinevad inimesed. Siiski ei tohi 



otseste kasusaajate arv olla näiteks kogu KOV 

elanike arv või lausa terve maakonda elanike 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 

 
 

Vahearuanded (vahearuandeid saab esitada kord kvartalis ning juhul, kui toetussumma ületab 40 

000 eurot) 

Kas soovite esitada 

vahearuandeid? 

Kui taotletav toetusumma ületab 40 000 eurot, siis on toetuse saajal 

õigus esitada vahearuandeid, aga seda ainult juhul, kui seda on 

taotletud taotluses. Vahearuandeid ei saa esitada tihedamini kui 

kolme kuu tagant.. Vahearuannete esitamine võib olla kasulik juhul 

kui projekti elluviimine on pikk ning rahalised vahendid selleks 

puuduvad. Kui vahearuannete esitamiseks soovi ei avaldata, siis peab 

esitama projekti lõppedes ainult lõpparuande. Nii lõpp- kui ka 

vahemakset saab EAS teostada ka osaliselt tasutud kuludokumentide 

alusel st, et aruande esitamise ajaks on tasutud arvetest ainult 

omafinantseeringu osa.  

Kui taotleja soovib esitada vahearuandeid, siis peab allpool ära 

näitama ka aruandlusperioodid ja esitamise aja. 

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) 

§ 12 lg 7. Juhul kui projektiga samaaegselt või suures osas kattuval ajal tehakse töid, mille finantseerimist 

on saadud teistest toetusallikatest, siis see info tuleb kajastada järgnevate lahtrites. Eelnevalt oli vaja 

kirja panna tööde kirjeldus, kuid nendes lahtrites juba küsitud muude toetuste info.  

Sellisel juhul võetakse hindamisel arvesse kogu tööde mahtu, mitte ainult projekti osa. Näiteks KIKist 

saadakse toetust kaugküttesüsteemi ja soojatorustiku renoveerimiseks, kuid käesolevast programmist 

küsitakse toetust majasisese küttesüsteemi renoveerimiseks Sellisel juhul on käesolevaks projektiks 

majasisese küttesüsteemi vahetus, kuid hinnatakse kogu ettevõtmist koos.  

Palume pöörata tähelepanu, et omafinantseeringuna ei tohi kasutada teistest toetustest saadud 

vahendeid. 

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. Ehitusprojekt juhul tegemist on ehitusloakohustuslike töödega või tööde 

iseloom nõuab muudel juhtudel ehitusprojekti vastavalt ehitusseadustikule. Ehitusprojekt 

peab olema vähemalt eelprojekti staadiumis. Kui ehitusprojekt ei ole kohustuslik, siis oleks 

hea, kui oleks esitada eskiisjoonise või asendiplaani, kus oleks näha hoone osa, kus töid 

teostatakse ning juurde ka lühike selgitav kiri juhul kui selgitus ei ole piisav taotluses.   

2. MTÜ puhul liikmete nimekiri ja SA puhul asutajate nimekiri. Seda juhul kui asutajaid või 

liikmeid on rohkem kui 5. Kuni 5 liiget/asutajat kajastatakse taotlusvormi vastavas lahtris.   

3. Lähteülesanne. Lähteülesanne on taotleja poolt vabas vormis koostatud tööde kirjeldus 

hinnakalkulatsiooni tegijale. 

4. Hinnakalkulatsioon. Hinnakalkulatsiooni peab koostama ehitusalase või 

projekteerimisalase MTR registreeringuga ettevõtja. Mööbli või seadme soetamise ning 

energiaauditi puhul ei pea ole MTR registreeringut, vaid äriregistris või mõnes muus 

infosüsteemis peab kajastuma vastav tegevusala. Hinnakalkulatsioon peab olema piisavalt 

põhjalik, et hindamiskomisjonil oleks võimalik hinnata projekti eelarve põhjalikkust, 

abikõlblike kulusid ja eelarve läbipaistvust. Hinnakalkulatsioon ei ole edaspidi tööde 

teostamise aluseks, vaid on ainult eelarve ja hindamise aluseks. Peale rahastamisotsust 

peab viima läbi riigihanke vastavalt nõuetele. Kui enne taotluse esitamist on läbi viidud 

hange, siis ei pea eraldi võtma hinnakalkulatsiooni, vaid peab esitama 

hankedokumentatsiooni. 



5. Hankedokumendid. Kui eelarve aluseks on uba koostatud hange, siis ei pea võtma lisaks 

hinnakalkulatsiooni vaid piisab hankedokumentatsiooni esitamisest. Kui on läbi viidud 

e-hange, siis piisab edukaks tunnistatud pakkumuse esitamisest ning kui on sõlmitud ka 

töövõtuleping, siis palume esitada ka see. 

6. Objekti omandiõigust tõendavad dokumendid. Seda ainult juhul kui objekt ei ole kantud 

kinnistusraamatusse.  

7. Load. Ehitusluba või muud load, kooskõlastused ja ettekirjutused. Ehitusluba ei pea 

tingimata esitama taotluse juurde. Kui tööd on ehitusloakohustuslik ning ehitusluba on 

esitamata, siis teeb komisjon tingimusliku otsuse, mille kohaselt tuleb luba esitada 3 kuu 

jooksul peale rahastamisotsust. Sellisel juhul sõlmitakse toetusleping alles peale ehitusloa 

esitamist. Muud load ja ettekirjutused, millest on tööd tingitud, peaksid olema esitatud koos 

taotlusega.   

8. Energiaaudit. Ainult juhul kui tööde iseloom seda nõuab, kui projekti tulemusel muutub 

hoone energiaklass või on vaja näidata, et tööde tulemusel väheneb energiakulu vähemalt 

20%.  

9. Garantiikiri. Juhul kui projekti panustavad kaasfinantseerijad. Omafinantseeringu puhul ei 

ole vaja garantiikirja esitada.  

10. Volikiri. Juhul kui taotlust ei ole allkirjastanud taotleja seaduslik esindaja  

 

 

 


