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VÄLISVÄRBAMISE TOETUS 

TAOTLUS 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

  

 
I TAOTLEJA 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taotleja  kõrvaltegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus) 

 

Taotleja tegevusala lühikirjeldus  

 

Pangarekvisiidid  

Rahvusvaheline kontonumber (IBAN)   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

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

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post    

Taotleja omanikud 

Aktsionäri või osaniku nimi Osaluse suurus Osaluse % 

   

Lisada vajaduse korral ridu   

Kokku   

Kontserni kuulumine 

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

a) ettevõtja omab teises ettevõtjas aktsionäride või osanike häälteenamust; 

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  
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II PROJEKT 

Projekti nimetus  

 
 
 

Projekti elluviimise asukoht 

Maakond  

Vald/linn, tänav, sihtnumber  

Projekti eesmärk ja lühikirjeldus 

Mitme tippspetsialisti värbamiskulusid soovitakse katta? Kuidas on välisriigist tippspetsialistide 
värbamine aidanud kaasa ettevõtte arengule? 
 

 

 

Projekti 
raames 
värvatud 
tippspetsialist
id 

Isikukood 
Töölepingu 
kehtivuse 
alguskuupäev 

Töölepingu 
kehtivuse 
lõppkuupäev  

Ametinimetus (lähtuvalt ametite 
klassifikaatorist) ja tööülesannete 
kirjeldus 

Ees- ja 
perekonnanimi  

    

     

     

 

Kas spetsialisti kohta deklareeritud brutotöötasu viimase viie kuu jooksul on olnud mingis kuus 
väiksem kui 2000 eurot (näiteks puhkuse, haigestumise tõttu)? 

JAH  EI  

Palun selgitage, mis põhjusel on olnud töötasu väiksem kui 2000 eurot?  
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III EELARVE 

Projekti koondeelarve   

Tegevuse nimetus 
Ühik  
(tippspetsialistide 
arv) 

Summa ühe 
tippspetsialisti 
kohta (3000 
eurot) 

Summa kokku 

tippspetsialisti värbamine    

   

Finantseerimine 

 Summa eurodes Osakaal (%)  

Toetusena taotletav summa  100% 

Finantseerimine kokku   100% 

 

 

Teised allikad, millest on projektile 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  

      

      

      

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Sotsiaalmaksu tasumise tõend 
2. Töötamise registri väljavõte  
3. Kontserni liikmete skeem 
4. Bilanss ja kasumiaraunne  
5. Volikiri 
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V 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:   

Üldised kinnitused taotluse kohta: 

- 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; 

- taotleja ja värvatud tippspetsialisti, kelle kohta toetust taotletakse, vaheline tööleping 
on: 
- kehtiv; 
- sõlmitud tähtajatult või kehtib tähtajaliselt vähemalt 12 kuud alates lepingu 

sõlmimise hetkest;  
- sõlmitud viimase 12 kuu jooksul enne taotluse esitamist, aga mitte varem kui 

1.oktoobril 2017.a.; 
- värvatud tippspetsialisti töölepingu järgne brutokuutasu viimase viie kuu vältel enne 

taotluse esitamist on vähemalt 2000 eurot; 
- taotleja ei tegutse tööjõurenditeenuseid pakkuva ettevõtjana; 
- tippspetsialist(id) on värvatud välisriigist ning taotlejale teadaolevalt ei ole värvatud 

tippspetsialist(id) kolme aasta jooksul enne taotleja juurde tööle asumist Eestis töötanud 
ega õppinud; 

- projektis nimetatud tippspetsialisti(de) värbamiseks ei ole varem EASilt toetust saadud; 
- 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 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt etteantud viisil; 

- taotleja on teadlik, et määruse § 14 lõike 2 punktis 5 nimetatud  toetuse saamisega seotud 
andmed avalikustatakse; 

- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja 
konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperdihinnangu saamiseks; 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui selgub et toetuse saaja on toetuse 
saamiseks esitanud ebaõigeid andmeid; 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgset kaasabi EASile ning 
teistele asutustele, kelle kohustuseks on kontrollida esitatud informatsiooni ja 
dokumentide paikapidavust; 
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- 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 teatama viivitamata taotluses esitatud andmete muutumisest või 
ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist. 

 

Üldised kinnitused taotleja vastavuse kohta: 

- juhul kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad 
tagasimaksed, mille maksmise tähtpäev on saabunud, olema nõutud summas tehtud; 

- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  likvideerimis, 
sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning taotleja 
omakapital vastab äriseadustikus kehtestatud nõuetele;  

- taotleja maksu- ja maksete võlg koos intressidega ei ole suurem kui 100 eurot või on 
see ajatatud. Maksuvõla ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt. Taotleja 
on nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide 
esitamise kohustust; 
 

Nõuded tulenevalt VTA 1407/2013 määrusest: 

- taotleja ja partner 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; 

- EAS kontrollib taotleja vähese tähtsusega abi saldot enamusosalusest tekkiva kontserni 
puhul äriregistri andmete alusel. Taotleja vastutab äriregistri andmete korrektsuse eest.  
Kui tegelikud andmed erinevad äriregistri andmetest, peab taotleja sellest EASi 
teavitama, esitades kontserni skeemi EASi vormil. Muudel alustel (vt taotlusvormi 
kontserni kuulumise osa  punktid a, b ja c) valitseva mõju korral peab taotleja vastava 
info EASile esitama samuti kontserni skeemiga EASi vormil. Juhul kui selgub, et 
äriregistris olev info oli ebakorrektne või toetuse saaja ei ole esitanud EASile infot 
muudel alustel kontserni kuulumise kohta ning sellest tulenevalt on toetuse saajale antud 
ebaseaduslikku abi, on toetuse saaja kohustatud saadud toetuse tagasi maksma.  

 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


