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Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetus 

 

LINNAKESKUSE AVALIKU RUUMI ETTEVÕTLUSELE ATRAKTIIVSEMAKS 

MUUTMISE TOETAMINE 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

 

 

I TAOTLEJA 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood (KOVi puhul omavalitsusorgani 

registrikood) 
 

Käibemaksukohustuslase number   

Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, kuid antud projekti tegevuste osas (s.h osaliselt) ei saa 

sisendkäibemaksu maha arvata, siis esitada vastav selgitus (s.h tuua välja, kuidas taotleja 

raamatupidamislikult käibemaksu eristab). Vajadusel lisada dokumendid. 

 

Kas taotleja on riigihankekohustuslane? Jah  

 Ei  

Taotleja ettevõtte tüüp (väike (VE)- või keskmise 

suurusega ettevõte(KE) või suurettevõtja (SE)) 

VE  

KE  

SE  

Taotleja põhitegevusala (kui ei ole KOV) (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taustainfo taotleja kohta (täidavad äriühingust, sihtasutusest ja mittetulundusühingust taotlejad) 

(ülevaade senistest valdkondlikest tegevustest ja vastavatest tulemustest)  
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Pangarekvisiidid  

Rahvusvaheline kontonumber (IBAN)  

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    

Taotleja omanikud (täidab ainult äriühingust taotleja) 

Aktsionäride või osanike nimed Osaluse suurus € Osaluse suurus % 
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  valem 

  valem 

  valem 

  valem 

Kontserni kuulumine 

Kas taotlejal on mõne teise ettevõtte üle või mõnel ettevõttel on tema üle valitsev mõju alltoodud alustel? 

a) ettevõttel on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või 

järelevalveorgani liikmetest;  

b) ettevõttel on õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud 

lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;  

c) ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele teiste 

aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike häälteenamust. 

Jah  Ei  

 

Projektis osalevate partnerite kirjeldus (partner on füüsiline isik, juriidiline isik, riigiasutus, 

kohaliku omavalitsuse asutus või rahvusvaheline organisatsioon, kes osaleb projektis toetatava 

tegevuse rakendamisel ja kellel tekivad selle käigus kulud) 

Partneri nimi  Registrikood 
Partneri seaduslik 

esindaja 

Partneri seadusliku 

esindaja isikukood 

Partneri rahaline panus 

     

     

     
 

 

 

 

II PROJEKT 

2.1. Üldandmed  

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (alates taotluse esitamisest 

EASile või taotluses määratud hilisemast tähtajast)  

Projekti lõppkuupäev (tegevuste ja kulude 

abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hiljem kui 

36 kuud projekti alguskuupäevast arvates)  
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Kinnisasja ostu või ehituslike eeltööde varaseim alguskuupäev (mis on kuni 36 kuud varasem 

projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast, kuid mitte varasem kui 1. jaanuar 2014. aastal; ei 

kohaldu juhul, kui see on vastuolus riigiabi reeglitega) 

 

Projekti elluviimise koht  (linn/vald, maakond, riik) 

 

 

Projekti tulenevus maakondlikust arengukavast (esitada väljavõte ja viide vastavale dokumendile; 

kas ja millised arengukavas toodud arengueelised ära kasutatakse ja/või milliseid kitsaskohtadega 

seotud probleeme lahedatakse) 

 

Projekti elluviimise vajaduse kirjeldus (tuua välja lühiülevaade olemasolevast olukorrast piirkonnas 

(probleemi, kitsaskoha, arengutakistuse või arenguvõimaluse kirjeldus) ning näidata, millist peamist 

muutust antud projekti elluviimise tulemusena soovitakse saavutada; põhjendada projekti teostamise 

asukoha valikut (s.h tuua välja, kas ja millised on projekti teostamiseks võimalikud alternatiivid)  

 

Projekti kasusaajad (kirjeldada, kes on projekti kasusaajad (kirjeldada erinevate gruppide lõikes, nt 

kohalikud elanikud, linna külastajad, ettevõtted vmt) ning tuua välja, kui palju on erinevaid kasusaajaid 

ning milline on oodatav kasu) 

  

 

Projekti eesmärgid ja tulemused (kirjeldada projekti elluviimise eesmärki ja oodatavaid tulemusi ning 

mõju) 

 

(kirjeldada projekti elluviimise eesmärki ja oodatavaid tulemusi ning mõju. Näidata ära, millist 

peamist muutust antud projekti elluviimise tulemusena soovitakse saavutada) 

 

 

Projekti idee kirjeldus (tuua välja, mida linnakeskuse avaliku ruumi arendamiseks ja kaasajastamiseks 

tehakse)  
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Projekti mõju linnakeskuse mainele (kirjeldada, kas ja kuidas kavandatud tegevused ettevõtlusele uusi 

võimalusi loovad ning piirkonna maine tõusule kaasa aitavad; selgitada, kas ja milline on kavandatava 

linnakeskuse potentsiaal kujuneda linna tõmbekeskuseks ning atraktiivseks ja mitmekesiseks 

ajaveetmise kohaks elanikele ja piirkonna külastajatele) 

 

 

 

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (avaldatakse struktuuritoetuste registris) 

 

 

Sotsiaal-majandusliku mõju analüüs 

Mõju kasusaavatele ettevõtjatele (kirjeldada, milline on projekti mõju atraktiivsema kohaliku 

ettevõtluskeskkonna loomisele ja mõju teistele piirkonna ettevõttetele; tuua välja, mil määral kaasneb 

projekti mõjul erainvesteeringuid, millel on otsene seos teostatud linnasüdame arendusega) 

 

 

 

 

  

 

 

Projekti kasusaajate poolt loodavate töökohtade ja nende eeldatavate palgatasemete prognoos 

(näidata ära, kas ja kui palju luuakse projekti mõjul uusi otseseid ja/või kaudseid töökohti, nimetada 

töökohad ning tuua välja,  milline on nende töökohtade palgatase (brutopalk)) 

 

 

Projekti jätkusuutlikkuse analüüs 

 
Turundus- vm toetavad tegevused (kirjeldada, milliseid turundus- või muid toetavaid tegevusi 

linnasüdamesse uute ettevõtete leidmiseks ja/või linnasüdames ajaveetmise võimalustest elanike ja 

potentsiaalsete külastajate teavitamiseks kavandatakse ning milline on kavandatavate turundus- või 

muude teavitustegevuste ajakava ja maht) 
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Objekti haldamine ja arendamine (kirjeldada, kes ja kuidas hakkab objekti haldama ning kuidas need 

kaetakse (s.h tuua eraldi välja, millised on halduskulud enne projekti elluviimist ning kas ja kuidas 

projekt halduskulude suurust mõjutab); selgitada, millised on objekti edasised arenduskulud, kas ja 

milliseid koostööpartnereid on vaja kaasata objekti toimimiseks ning mis on koostööpartnerite leidmiseks 

tehtud) 

 

Projekti etapid (kui projekti edasiseks arendamiseks on kavandatud ellu viia täiendavaid etappe, siis 

kirjeldada, kuidas etapid omavahel kokku sobivad ja terviku moodustavad; tuua välja kuidas ja millal 

järgnevad etapid ellu viiakse ning millistest vahenditest järgmiste etappide arendamine kaetakse) 

 

Projekti riskid ja nende maandamine (kirjeldada riske nii projekti elluviimise kui mõju saavutamise 

seisukohast) 

Riskide kirjeldus (sh eraldi 

sise- ja välisriskid) 

Ilmnemise 

tõenäosus 
Tagajärjed ja mõju Maandamise meetodid 

    

    

/vajadusel lisada ridu/    

 

2.2. Tegevused ja ajakava 

 

Projekti elluviimiseks tehtud eeltööd (nimetada, millised eeltööd on projekti elluviimiseks juba 

tehtud (nimetus ja tööde teostamise aeg); juhul, kui projekt ei eelda eeluuringute läbiviimist/vastavate 

lubade olemasolu, tuleb see ära märkida) 

 

Projekti vastavus universaalse disaini põhimõtetele (kirjeldada, kas projekt vastab universaalse 

disaini põhimõtetele ning kuidas on  rajatav objekt kasutatav kõigi selle objekti kasutajarühmade poolt; 

juhul, kui projekt ei vasta universaalse disaini põhimõtetele, siis esitada vastavad selgitused) 
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Omandisuhete kirjeldus (nimetada kõik objektiga seotud kinnistud koos katastritunnusega ja 

kirjeldada objekti aluse maa omandi- või valdussuhteid; kui omandi- või valdussuhted on muutmisel, 

siis tuua välja hetkeseis ning info sõlmitud (eel)kokkulepete kohta) 

 

Projekti tegevusplaan ja ajakava (tegevused peavad olema loogilises järjestuses ning eelarvega 

seotud; kui projekti elluviimist mõjutab sesoonsus, siis see vastava tegevuse kirjelduse juures välja 

tuua; kui taotlusele lisatud ehitusprojekt on eelprojekti staadiumis, siis tuua eraldi real välja 

põhiprojekti koostamiseks kuluv aeg) 

 

Tegevus 

Tegevuse 

elluviimise 

ajavahemik 

Alguskuupäev 

Lõppkuupäev 
Tegevuse oodatav 

tulemus 

 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa pp.kk.aaaa  

/vajadusel lisada ridu/   

 

2.3. Projekti meeskond 

Projekti meeskonna kirjeldus  

Meeskonnaliikme nimi Meeskonnaliikme roll, ülesanded ja vastutus projektis 

  

  

/lisada ridu/  
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III EELARVE 

 

Tegevus Kululiik Kululiigi selgitus Riigiabi 

liik* 

Toetusmäär Abikõlblik 

maksumus 

kokku 

Toetusena 

taotletav summa 

Omafinantseering Mitteabikõlblik 

omafinantseering  

Kogumaksumus  

1. Kinnisasja ost 1.1. Kinnisasja ost Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

kokku*toetusmää

r % 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 

2. Ehituslikud eeltööd 2.1. Ehituslikud 

eeltööd (s.h 

väikeehitse 

projekteerimine) 

Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

kokku*toetusmää

r % 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 

3. Avaliku taristu 

rajamine ja 

rekonstrueerimine 

3.1. Avaliku taristu 

rajamise ja 

rekonstrueerimise 

kulud 

Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

kokku*toetusmää

r % 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 

4. Avalikuks 

kasutamiseks mõeldud 

väikeehitised, 

linnamööbel ning 

haljastus 

4.1. Avalikuks 

kasutamiseks 

mõeldud 

väikeehitiste 

ehitamise, 

linnamööbli 

soetamise ja 

paigaldamise ning 

haljastuse kulud 

Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

kokku*toetusmää

r % 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 

5. Saastatud alade 

puhastamine 

5.1. Linnakeskuse 

avaliku ruumi 

ettevalmistamise 

kulud selle 

taaskasutuselevõtuks 

ettevõtluskeskkonna 

arendamise 

eesmärgil 

Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

kokku*toetusmää

r % 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 

5. Saastatud alade 

puhastamine 

5.2. Pinnase 

puhastamise ja 

jääkreostuse 

Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 
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likvideerimise kulud 

(saastatud alade 

puhastamine) 

kokku*toetusmää

r % 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 

6. Struktuuritoetuse 

andmisest avalikkuse 

teavitamine 

6.1. Teavitamise ja 

objektide 

tähistamisega seotud 

kulud 

Täidab taotleja   Eelseadistatu

d %. 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus 

kokku*toetusmää

r % 

Valem: abikõlblik 

maksumus kokku - 

toetus 

Täidab taotleja Valem: 

abikõlblik 

maksumus kokku 

+ mitteabikõlblik 

omafinantseering 
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*Riigiabi  liigid 

Tegevused 1, 2, 3, 4, 5.1. 

Ei ole riigiabi - 85%  

VTA - x% (maksimaalselt 85%) 

Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi, väikeettevõtja - 45%  

Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi, keskmise suurusega ettevõtja - 35% 

Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi, suurettevõtja - 25% 

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest antav RA - 85%       

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjatele antav vähese tähtsusega abi  - 85% 

Tegevus 5.2. 

Saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi - 85% 

Tegevus 6 

Ei ole riigiabi - 85% 

 

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. 

Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, kuid antud projekti tegevuste osas (s.h osaliselt) ei saa 

sisendkäibemaksu maha arvata, siis esitada vastav selgitus (s.h tuua välja, kuidas taotleja 

raamatupidamislikult käibemaksu eristab). Vajadusel lisada dokumendid. 

 

 

Finantseerimine 

 Summa (EUR) 

Toetusena taotletav summa Summa eelarve tabelist 

Omafinantseering  Summa eelarve tabelist 

PROJEKTI ABIKÕLBLIK 

MAKSUMUS KOKKU  

Valem: Toetusena taotletav summa + omafinantseering 

Mitteabikõlblik omafinantseering  Summa eelarve tabelist 

Projekti kogumaksumus 

(abikõlblikud ja mitteabikõlblikud 

kulud) 

Valem: projekti abikõlblik maksumus kokku + mitteabikõlblik 

omafinantseering 

 

Projekti omafinantseeringu (st taotleja omafinantseering ja muud finantseerimisallikad) ning 

mitteabikõlblike kulude kujunemine ja katteallikad (nimetada erinevad finantseerijad ja summad, 

millest kaetakse projekti omafinantseering; kui projekti elluviimisega kaasnevad täiendavad kulud, 

mis ei ole projekti raames abikõlblikud, nimetada nende katteallikad) 

 Projekti  finantseerimise Prognoositav summa (EUR) 
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allikad (nimetada) 

Omafinantseering   

Projekti partnerid    

Avaliku sektori allikad, sh 

linna, riigi jm toetused ning 

tulu teistest avaliku sektori 

projektidest  

  

Muud allikad (nt pangalaen, 

omaniku laen, omaniku 

sissemakse)  

  

 

 

IV TÄIENDAV INFO 

Kas projektiga tehtud investeeringuga 

seoses teenitakse arvestusperioodi 

jooksul tulu? 

Ei  

 Jah  

Kui projekt tulusid ei teeni, siis lisada selgitus 

 

Kas projekt teenib arvestusperioodi 

jooksul puhastulu?   

Ei  

Jah  

 

Projekti tulemused ja väljundid  

Sihttase 

projekti 

lõpuks 

Sihttase 1 

aasta 

pärast 

projekti 

lõppu 

Sihttase 3 

aastat 

pärast 

projekti 

lõppu 

Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv (kumuleeruvalt)    

Mitterahalist abi saavate kaudsete kasusaajate arv 

(kumuleeruvalt) 
   

Lisandunud otseste töökohtade arv (kumuleeruvalt)    

Lisandunud kaudsete töökohtade arv (kumuleeruvalt)    
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Projekti lõppemisele järgneva 3 majandusaasta jooksul 

piirkonda lisanduvate erainvesteeringute maht (eur) 
   

 

Horisontaalsed teemad 

Indikaatorid Mõju 

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 

 

Aruannete perioodid ja kulude jaotus perioodidel (aruandlusperioodi pikkus on üldjuhul 3 kuud) 

Perioodi alguskuupäev Perioodi lõppkuupäev 
Aruande esitamise 

tähtaeg 

Perioodi kulude 

summa (tuua eraldi välja 

toetuse ja 

omafinantseeringu 

summad) 

    

    

/vajadusel lisada ridu/ 

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 

organisatsiooni 

nimi 

Meetme nimi Projekti nimi  
Toetatud 

tegevused  

Toetuse 

summa või 

taotluse 

summa juhul, 

kui otsust 

pole veel 

tehtud  
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/vajadusel lisada ridu/ 

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Põhikiri  

2. Omafinantseeringut tõendavad dokumendid  

3. Elulookirjeldused; /kohustuslik/ 

4. Hinnakalkulatsioon;/kohustuslik/ 

5. Hankeplaan  

6. Kontserni liikmete skeem  

7. Koostöökokkulepe  

8. Load, kooskõlastused  

9. Keskkonnamõju hinnang;  

10. Ehitusprojekt  

11. Ehitusprojekti ekspertiis; 

12. Töökohtade ja investeeringute prognoos 

13. Finantsanalüüs,;  

14. Omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid ; /kohustuslik/ 

15. Avaliku kasutamise kokkulepped  

16. Kinnisvara hindamise tõend  

17. Liikmete nimekiri  

18. Arengukava 

19. Volikiri,  

20. Eksperthinnang  

21. Sisendkäibemaksu mahaarvamine 

22. Majandusaasta aruanne 

23. Leping 

 

Taotleja kinnitused 

 

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 selles taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid kehtivad ja 

on ehtsad; 

- taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele; 
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- toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, 

sõltumata sellest, kas kulud on tasutud; 

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samal ajal riigieelarvelistest, Euroopa 

Liidu või välisabi vahenditest; 

- taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud 

tingimustest ning tutvunud riigiabi andmist käsitlevate õigusaktidega ja järgib nendes 

sätestatud korda, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte; 

- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest 

vastavalt perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikele 10; 

- 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; 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui on olemas perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni alused. Taotluse 

rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui on olemas perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud alused; 

- taotleja nõustub, et teda auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 2014-2020 

struktuuritoetuse seaduse alusel; 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgset kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on teha järelevalvet selles taotluses sisalduva 

projekti elluviimise üle; 

- taotleja loeb selles taotluses ärisaladuseks taotleja kui ettevõtja äritegevuse kohta käiva 

teabe, 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 teatama viivitamata taotluses esitatud andmete muutumisest 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. Taotleja ei tee varaga tehinguid, mis annavad taotluse rahuldamise otsuses 

nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele vara puhul põhjendamatu 

eelisseisundi; 

- taotleja on perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse seaduse järgi 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 temalt 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 järgi; 

- taotleja majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud; 

- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt 

meetme määruses esitatud nõuetele; 

- taotleja 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 
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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; 

- taotleja ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrusele (EL) nr 1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 

2 punkti 18 mõttes; 

- taotleja ei tegutse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 

3 lõike 3 punktis s nimetatud valdkonnas, milleks on tubaka ja tubakatoodete 

valmistamine, töötlemine ja turustamine. Nimetatud määrus käsitleb Euroopa 

Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga 

seonduvaid erisätteid ning sellega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 

1080/2006(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:ET:PDF);   

- taotleja on tutvunud hindamiskriteeriumitega (http://www.eas.ee/wp-

content/uploads/2015/11/PKT-linnakeskused-hindamiskriteeriumid.pdf). 

 

Nõuded tulenevalt VTA 1407/2013 määrusest: 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse nr (EL) 1407/2013 artikli 1 lõikes 1 

nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nimetatud lõikes 

välistatud tegevusteks. Nimetatud määrus käsitleb Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes; 

- taotlejale ja kontsernile, millesse taotleja kuulub jooksva majandusaasta ja kahe 

eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 ning 

põllumajandus ja kalandussektorite vastavate määruste  kohaselt eraldatud vähese 

tähtsusega abi koos meetme käigus 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 käigus taotletava vähese tähtsusega abiga 100 000 eurot; 

- taotlejale 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 käigus taotletava vähese tähtsusega abiga  kokku ei 

ületa 500 000 eurot. 

 

Nõuded tulenevalt grupierandi 651/2014 määrusest: 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 punktis 3 

nimetatud välistatud  majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nende sätetes 

välistatud tegevusteks; 

- kui projekti finantseeritakse lisaks teistest riigi, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu 

või selle liikmesriikide vahenditest, ei ületa eelpool nimetatud vahenditest 

finantseerimise maht ning toetuse maht kokku projekti kulude katmisel üldise 

grupierandi määruse vastavas artiklis sätestatud osakaale; 

- taotleja ei ole alustanud projektiga seotud tegevusi ega võtnud kohustusi nende 

tegevuste elluviimiseks (näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, 

lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu tegemine, teenuse kasutamine, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0289:0302:ET:PDF


Versioon 5 

 

 

 

üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine) enne taotluse esitamist EASile, välja arvatud kui 

toetus on Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 53 alusel eraldatav 

kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi; 

- taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 

artikkel 2 punkti 18 mõttes. 

 

Grupierandi 651/2014 määruse lisanõuded regionaalabi (artikkel 14) puhul: 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 13 punktis a 

nimetatud välistatud majandusvaldkondades;  

- taotleja kinnitab, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud 

ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, 

ning ta võtab kohustuse, et sellist ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast 

seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud. Ümberpaigutamine 

tähendab sama või sarnase tegevuse või selle osa üleviimist ühest Euroopa 

Majanduspiirkonna ettevõttest teise Euroopa Majanduspiirkonna ettevõttesse. 

 

Puhastulu teenimisest tulenevad nõuded: 

- taotleja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse 

koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise regulatsiooniga. 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 
 


