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REGIONAALSETE KOMPETENTSIKESKUSTE ARENDAMISE MEETME 
TEGUTSEVA KOMPETENTSIKESKUSE PÕHITEGEVUSE TOETUSE LISAVOORU 

TAOTLUSVORM 
 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 
 

 
I TAOTLEJA 

 

 

Taotleja  

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Kas taotleja on käibemaksukohustuslane? 
Jah  

Ei  

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on riigihankekohuslane? 

Jah  

Ei  

Taotleja ettevõtte tüüp 
 

Väike  

Keskmine  

Suurettevõte  

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

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

 

Taotleja esindusõiguslik isik (juhatuse liige)  

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post    
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Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

 

Projektis osalevate partnerite kirjeldus (juriidiline isik) 
Taotlusega  tuleb esitada ka projekti partneri nõusoleku vorm koos täidetud lisalehega „Partneri planeeritavad 
kulud“ EASi vormil lisadokument. 

Partneri nimi  
Registrikood 

 
Partneri panus  kokku 

Toetuse abiliik (mitteriigiabi, VTA 

või GE) 

    

    

 
 

II PROJEKT 
 

Projekti üldandmed 

Projekti nimetus 

 

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (avaldatakse struktuuritoetuste registris) 

 

Projekti alguskuupäev  
(projekti tegevuste ja kulude abikõlblikkuse alguskuupäev, mis ei 
saa olla varasem kui taotluse EASile esitamise kuupäev) 

Projekti lõppkuupäev (projekti abikõlblikkuse periood ei saa 
olla pikem kui 12 kuud. Projekti hiliseim lõppkuupäev on 
31.07.2019) 
 

  

Probleemi/kitsaskoha kirjeldus, mida lahendada soovitakse (tuua välja probleemipüstitus ja projekti põhjendatus lähtuvalt 

kompetentsikeskuse ja partneri vajadusest ja/või tõendatud turunõudlusest ning kirjeldada probleemi lahenduse olulisust projekti 
kaasatud ettevõtte või ettevõtete seisukohast) 

 

Projekti eesmärk ja tulemus, mõju meetme eesmärkide saavutamisele (tuua eraldi välja mõju nii meetme üldeesmärgi kui 

alaeesmärgi osas) 

 

Projekti tegevuste põhjendus (kui koostööprojekt hõlmab mitut alamprojekti, kajastada kõikide projektide üleselt) 

- kuidas projekt aitab kaasa ettevõtte/ettevõtetele märkimisväärsete uuenduste kasutusele võtule ja innovatsioonile uute 
toodete, teenuste või protsesside välja töötamisel; 

- kuidas suhestuvad kavandatud tegevused konkreetses kompetentsivaldkonnas valdkonna üldistesse arendustegevustesse; 
- kuidas seostub kompetentsikeskus projekti kaasatud ettevõtte/ettevõtete tegevusala ja arenguvajadusega; 
- kuidas annavad kavandatud tegevused lisaväärtust senisele teadus-arendustegevusele valdkonnas; 
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Projekti tegevuste jätkusuutlikkus, sh: 

- kuidas projekt aitab kaasa kompetentsikeskuse osalusele rahvusvahelistes teadus-arendusprojektides ja muus 
väliskoostöös; 

- mil määral aitab projekt kaasa kompetentsikeskuse teenuste arendamisele ja passiivse tulu teenimisele 
- mil määral panustavad projekti tegevused pikaajalise koostöösuhte loomisesse projekti kaasatud ettevõtte/ettevõtjatega ja 

järgnevateks/täiendavateks tegevusteks valdkonna ettevõtetega 
 
 
 
 

 

 

Projekti riskide (sise-ja välisriskid projekti mõju saavutamise seisukohast) avaldumise hinnang ning maandamise 
meetmed  

Loetlege riskid ning tooge välja riski kirjeldus, ilmnemise tõenäosus, tagajärjed ja mõju maandamise meetmed 

Risk 1 

Risk 2 

Lisage vajadusel täiendavaid ridu 

 

 
 
 
 
 

III EELARVE 
 

Eelarve  

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. 

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes Toetuse % Toetus Omafinantseering Kogumaksumus 

1. Otsene personalikulu  85    

2. Kaudsed kulud ühtse määra alusel  85    

3. Tegevuskulud   85    

4. Materiaalse ja immateriaalse vara 
soetamine 

85    

5. Tulemuste avalikustamise ja 
levitamisega seotud kulud 

85    

6. Otsene personalikulu (VTA) 
 

85    

7. Kaudsed kulud ühtse määra alusel (VTA) 85    

8. Tegevuskulud (VTA)  85    
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9. Materiaalse ja immateriaalse vara 
soetamine (VTA) 

85    

10. Tulemuste avalikustamise ja 
levitamisega seotud kulud (VTA) 

85    

11. Rakendusuuring (VÄIKE) koostööprojektidena 

11.1. Personalikulud: teadlased, tehnikud jm 
abikoosseis 

80    

11.2.  Vahendite ja seadmete kulud 80    

11.3. Sisse ostetud või litsentsitud lepingulised 
teadusuuringud 

80    

11.4. Täiendavad üldkulud, tegevuskulud 
(materjal, varutus jm, mis projektiga 
seotud) 

80    

12. Rakendusuuring (KESKMINE) koostööprojektidena 

12.1. Personalikulud: teadlased, tehnikud jm 
abikoosseis 

75    

12.2.  Vahendite ja seadmete kulud 75    

12.3. Sisse ostetud või litsentsitud lepingulised 
teadusuuringud 

75    

12.4. Täiendavad üldkulud, tegevuskulud 
(materjal, varutus jm, mis projektiga 
seotud) 

75    

13. Rakendusuuring (SUUR) koostööprojektidena  

13.1. Personalikulud: teadlased, tehnikud jm 
abikoosseis 

65    

13.2. Vahendite ja seadmete kulud 65    

13.3. Sisse ostetud või litsentsitud lepingulised 
teadusuuringud 

65    

13.4. Täiendavad üldkulud, tegevuskulud 
(materjal, varutus jm, mis projektiga 
seotud) 

65    

14. Tootearendus (VÄIKE) koostööprojektidena  

14.1. Personalikulud: teadlased, tehnikud jm 
abikoosseis 

60    

14.2. Vahendite ja seadmete kulud 60    

14.3. Sisse ostetud või litsentsitud lepingulised 
teadusuuringud 

60    

14.4. Täiendavad üldkulud, tegevuskulud 
(materjal, varutus jm, mis projektiga 
seotud) 

60    

15. Tootearendus (KESKMINE) koostööprojektidena 

15.1. Personalikulud: teadlased, tehnikud jm 
abikoosseis 

50    
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15.2. Vahendite ja seadmete kulud 50    

15.3. Sisse ostetud või litsentsitud lepingulised 
teadusuuringud 

50    

15.4. Täiendavad üldkulud, tegevuskulud 
(materjal, varutus jm, mis projektiga 
seotud) 

50    

16. Tootearendus (SUUR) koostööprojektidena 

16.1.  Personalikulud: teadlased, tehnikud jm 
abikoosseis 

40    

16.2. Vahendite ja seadmete kulud 40    

16.3. Sisse ostetud või litsentsitud lepingulised 
teadusuuringud 

40    

16.4. Täiendavad üldkulud, tegevuskulud 
(materjal, varutus jm, mis projektiga 
seotud) 

40    

17. Teadusuuringute taristu arendamine 

17.1. Materiaalse ja immateriaalse vara 
soetamine 

50    

KULUD KOKKU    

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%) 

Toetusena taotletav summa (maksimaalselt 120 000 €)   

Omafinantseering   

Finantseerimine kokku  100,00% 

 
 
 

Omafinantseeringu katmise allikad (tuua välja omafinantseeringu katmise allikad ning vajadusel täpsem selgitus näiteks 

kui osaliselt kavandatakse omafinantseeringu katmist teenuste osutamisest laekuvatest tuludest vms) 

 

 
 

IV TÄIENDAV INFO 
 

 

 
Tulemus- ja 

väljundnäitajad 
Tulemus projekti 

lõpuks 
 Prognoosi selgitus, sh millistele andmetele 

tuginedes on prognoos koostatud 
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Tulemus 1 aasta 
pärast projekti 

lõppu 

Projekti tegevuste 
tulemusel mitterahalist 
abi saavate ettevõtete 
arv (kompetentsikeskuse 
tegevustest kasusaavate 
ettevõtete arv) projekti 
elluviimise ajal (kokku) 

   

Projekti tegevuste 
tulemusel mitterahalist 
abi saavate ettevõtete 
arv (kompetentsikeskuse 
tegevustest kasusaavate 
ettevõtete arv) projekti 
elluviimise ajale 
järgneval aastal (kokku) 

   

Projekti abil lisanduvate 
otseste töökohtade arv  

   

Projekti abil lisanduvate 
kaudsete töökohtade arv  

   

Projekti abil lisanduvate 
otseste ja kaudsete 
töökohtade arv kokku  

    

Projekti abil 
kompetentsikeskuse 
teenitav (passiivne) tulu 

   

Uuenenud 
toodete/teenuste/protses
side arv (kokku 
kompetentsikeskuse ja 
partneri(te) tulemus) 

   

Avaldatud artiklite, 
konverentsi ettekannete 
jm tegevuste arv, kus on 
projekti eesmärke ja 
üldiseid tulemusi 
levitatud 

   

Kirjeldus, kuidas projekti elluviimise käigus eeltoodud indikaatorite prognooside täitmist mõõdetakse (sh ära 
nimetada metoodika) 

 

 

Horisontaalsed teemad 

Indikaatorid 
Mõju 
 

 
Mõju kirjeldus 

Mõju keskkonna- ja kliimapoliitikale Valikvastus Toetav/Neutraalne  

Mõju võrdsete võimaluste tagamisele Valikvastus Toetav/Neutraalne  

Mõju infoühiskonna edendamisele  Valikvastus Toetav/Neutraalne  

Mõju regionaalarengule Valikvastus Toetav/Neutraalne   

Mõju ühtsele riigivalitsemisele Valikvastus Toetav/Neutraalne  

 
 

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud (tuua välja EU fondide ja avaliku 

sektori toetus) 
Märkida ära ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille kohta ei ole veel otsust langetatud  
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Otsuse 
tegemise aeg 

toetuse 
saamise kohta 

Taotleja nimi 
Toetuse andja 
(toetust andva 

organisatsiooni nimi) 
Meetme nimi Projekti nimi 

Toetatud 
tegevused 

Toetuse summa / 
taotluse summa 
juhul, kui otsust 
pole veel tehtud 

       

       

       

 
 

Kas soovite väljamakseid ettemaksetena? 
Jah 

Ei 

Põhjendage ettemakse vajadust  

 

 

Kavandatud aruandlusperioodid ja aruannete esitamise tähtajad (Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt 1 kuu ja 

maksimaalselt 3 kuud, aruande esitamise tähtaeg aruande perioodi lõpust kuni 1 kuu) 

Perioodi alguskuupäev Perioodi lõppkuupäev 

  

  

  

Lisada ridu  
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V LISADOKUMENDID 

Taotluse kohustuslikud lisad 

1. Projektiplaan EASi vormil. 

2. Projekti meeskonna CV-d juhul, kui neid pole kompetentsikeskuse põhiprojektiga esitatud. 

3. Projektis osalevate partnerite vaheline allkirjastatud koostööleping (konsortsiumileping) või selle koopia. 

4. Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 

5. Eelarves sisalduvate kulude osas võrreldav hinnakalkulatsioon ja selle aluseks olev lähteülesanne või 

hinnapakkumised või hankedokumentatsioon (sh hanketeated, hankest osavõtnud ettevõtete hinnapakkumised, 

eduka pakkuja valimise protokollid jms) või põhjendatud juhtudel maksumuste põhjendused. 

6. Partneri nõusoleku vorm koos projekti partneri planeeritavate kuludega EASi vormil. 

7. Taotleja ja partnerite kontserni skeem EASi vormil, juhul kui projektis kasutatakse VTAd. 

8. Põhivara (sh seadmed) soetuse korral vara majandustegevuseks kasutamise prognoos 

9. Kasutatud seadme ostu puhul müüja tõend selle kohta, et seadme ostuks ei ole eelneva 7 aasta jooksul kasutatud 

Euroopa Liidu, riigieelarve või välisabi vahendeid. 
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Taotleja kinnitus  

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
- taotleja suhtes Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 

teostamiseks. 
- edasise 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; 
- toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on 

tasutud; 
- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest; 
- taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi 

andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte; 
- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel; 
- taotleja on teadlik, et perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud 

andmed avalikustatakse; 
- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele 

eksperthinnangu saamiseks; 
- toetuse saaja on teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu tagasi maksta, kui 

esinevad perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse 
rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 22 
lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused; 

- taotleja tagab projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilitamise ja avaliku kasutuse taotluses ning taotluse 
rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse 
perioodi lõppemisest ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul mõnele isikule 
või asutusele põhjendamatu eelisseisundi ega tehinguid, mille tulemusena vara rendile andmisel teenib taotleja 
puhastulu; 

- kompetentsikeskuse poolt pakutavatele teenustele ja ettevõtjatele suunatud käesoleva toetuse abil loodud seadmete 
pargile ja testkeskkonnale on juurdepääs kõigile ettevõtjatele võrreldavatel tingimustel. Toetuse saaja võib kehtestada 
seadmetepargi ja testkeskkonna kasutamiseks vajalikke täiendavaid nõudeid, sealhulgas lubada seadmeid kasutada 
vaid kompetentsikeskuse töötaja juuresolekul jms; 

- taotleja nõustub, et teda auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse alusel; 
- taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning teistele asutustele, kelle kohustuseks 

on teostada järelevalvet käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle; 
- 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 on perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt 

tagasimaksmisele kuuluva toetuse ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi 
taotluse esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud; 

- taotlejal või tema seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud 
kehtivat karistust; 

- kui taotleja on saanud tootmistegevuse jaoks toetust, ei ole neilt toetust tagasi nõutud või toetust ei ole tühistatud tootmise 
ümberpaigutamise tõttu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 3 punkti f kohaselt; 

- taotleja majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud; 
- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud nõuetele; 
- taotleja ja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  likvideerimis-, sundlõpetamis- või 

pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 
- taotlejal  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 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 vastavalt meetme määrusele; 

- Kui projekti raames antakse abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 alusel, ei tegutse taotleja nimetatud 
määruse artikli 1 lõikes 3 nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nimetatud lõikes välistatud 
tegevusteks; 

- Kui projekti raames antav abi on vähese tähtsusega abi, siis taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse nr (EL) 
1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes, artikli 1 lõikes 1 nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nimetatud lõikes välistatud 
tegevusteks; 
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- Kui projekti raames antav abi on vähese tähtsusega abi, siis taotlejale ja kontsernile millesse taotleja kuulub 

jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 
1407/2013 ja põllumajandus- ning kalandussektorite vastavate määruste  kohaselt eraldatud vähese 
tähtsusega abi koos meetme raames taotletava vähese tähtsusega abi summaga ei ületa vähese tähtsusega 
abi ülemmäära 200 000 eurot. Juhul, kui taotlejaks on maanteetranspordi valdkonnas tegutsev rendi või tasu 
eest kaupu vedav ettevõtja, ei ületa jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 
eraldatud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava vähese tähtsusega abiga 100 000 eurot; 

- Kui projekti raames antav abi on vähese tähtsusega abi, siis taotlejale ja partnerile ja kontsernile, millesse 
taotleja kuulub jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni 
määruse (EL) nr 1407/2013 kohaselt eraldatud vähese tähtsusega abi koos üldist majandushuvi pakkuvat 
teenust osutavale ettevõtjale antava vähese tähtsusega abiga  (Euroopa Komisjoni määrus nr (EL) 
360/2012) ja koos  meetme raames taotletava vähese tähtsusega abiga  kokku ei ületa 500 000 eurot; 

- taotleja ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 
1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikkel 2 punkti 18 mõttes. 
 

 
 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi 
 

Allkiri 

 Digitaalselt allkirjastatud 

 
 
 
 
 


