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 VÄIKESAARTE PROGRAMM 

TAOTLUS 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

I TAOTLEJA 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on riigihankekohuslane? Jah  

 Ei  

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood  ja nimetus)  

 

Taustainfo taotleja kohta (ei ole vajalik esitada kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel) 

 

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  
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Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, sihtnumber, maakond)   

 

 

 

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 vajadusel täiendavaid ridu..   

Kokku   

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad 

Taotluse esitamisele eelneva aasta eelarve (täitmine, EUR)  

Taotluse esitamise aasta eelarve (prognoos, EUR)  

Laenukoormus taotluse esitamise hetkel (EUR)  

 
 

Projektis osalevate kaasfinantseerijate kirjeldus  
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Partneri 
nimi  

Registrikood 

Käibemaks
ukohustusl
ase 
number  

E-post 
Partneri 
seaduslik 
esindaja 

Partneri 
seadusliku 
esindaja 
isikukood 

Partneri roll projektis  
Partneri 
rahaline 
panus 

    
  

  
 

 

II PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (alates taotluse esitamisest EASile või 

taotluses määratud hilisemast tähtajast) 

Projekti lõppkuupäev (hiljemalt taotlusvooru avamise 

aastale järgneva aasta 31. oktoober) 

  

Projekti abikõlblik alguskuupäev (ainult projekteerimise puhul kuni kaks aastat enne taotluse esitamist) 

 

 

Projekti elluviimise koht  

Riik  

Maakond  

Vald/linn  

Aadress   

Sihtnumber   

Katastritunnus  
 

 

 

Projekti seos arengukavade ja planeeringutega (esitada väljavõte vastavast dokumendist ja viide vastavale dokumendile) 

 

Link kehtivale kohaliku omavalitsuse arengukavale (KOV puhul) 

 

Link kehtivale planeeringule 
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Projekti eesmärk ja tulemused 

 

Projektiga seotud teenuste kirjeldus  

 

Projekti vajaduse 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  

 

Projekti tegevusplaan 

Tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

Investeeringu objektil tehtavate tööde kirjeldus (kirjeldada, milliseid ehitustöid objektil tehakse ja/või milliseid seadmeid/ 

inventari/sisustust/vahendeid soetatakse) 

 

 

 

III EELARVE 

Projekti koondeelarve   
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Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes 
Hinnapakkumise või 

kalkulatsiooni tegija 
Maksumus kokku 

1. Ehitustööd   

2. Transpordivahendite soetamine    

3. Inventari/seadmete/sisustuse soetamine ja paigaldamine   

4. Koolitamine   

5. Ehitusprojekti koostamine   

6. Personali- ja üldkulu, sealhulgas projektijuhtimine   

Projekti maksumus kokku   

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%)  

 
Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering    

Finantseerimine kokku   100% 

 

IV TÄIENDAV INFO 

Projekti tulemusnäitajate prognoos  

Indikaator Saavutustase projekti lõpuks 

Paranenud kvaliteediga või uute avalike teenuste arv 
arv 

Teenuse tarbijate arv  arv 

 

Kas soovite väljamakseid ettemaksetena? 
Jah 

Ei 

Ettemakse alusel finantseerimise korral palume põhjendada valitud finantseerimisviisi vajadust. 

 

 

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) 
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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  

      

      

      

 

Vahearuanded (Täita ainult juhul, kui taotleja soovib esitada vahearuandeid. Aruandeperioodi pikkuseks palume arvestada 

soovitavalt vähemalt 3 kuud. Aruandeperioodide puhul palume arvestada, et kogu projekti periood oleks kaetud, st. 1. 

aruandeperioodi alguskuupäev on projekti alguskuupäev ning viimase aruandeperioodi lõppkuupäev on projekti lõppkuupäev) 

Aruande perioodid 

Perioodi alguskuupäev Perioodi lõppkuupäev Aruande esitamise tähtpäev (kuni 30 

kalendripäeva aruandeperioodi lõpust) 

   

   

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Lähteülesanne ja sellele vastav hinnakalkulatsioon 

2. Hankedokumendid  

3. Hinnapakkumused ja lähteülesanne 

4. Kaasfinantseeringu garantiikiri  

5. Liikmete nimekiri 

6. Volikiri  

7. Ehitusprojekt vähemalt eelprojekti staadiumis 

8. Investeeringuobjekti omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid 

9. Projekti elluviimiseks vajalikud load (sh ehitusluba) ja kooskõlastused 

10. Kontserni liikmete skeem 

11. Ehituslike tööde teostamise puhul kehtiv detailplaneering või seda asendav dokument, kohaliku omavalitsuse 

projekteerimistingimused/ arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused (sh tehnovõrkude valdajate tehnilised 

tingimused, muinsuskaitse eritingimused, nõuded liikluse korraldamiseks vms) ning ruumiprogramm vastavalt 

kehtivale seadustele 

 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
- taotleja suhtes programmi käskkirjast tulenevate õiguste teostamiseks. 
- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh haldusotsuste elektrooniliseks edastamiseks. 
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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  

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 
vahenditest 

- taotleja on teadlik kõikidest programmi käskkirjas sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi 
andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte, juhul kui 
antava abi näol on tegemist riigiabiga 

- toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt programmi 
käskkirjale 

- 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, kui esinevad toetuse andmise tingimuste määruses 

sätestatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui 
esinevad vastavad asjaolud 

- 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 vähemalt viie aasta jooksul arvates 
projekti lõppkuupäevast ning et taotleja ei soorita varaga tehinguid, mis annavad taotluse rahuldamise 
otsuses nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele vara osas põhjendamatu eelisseisundi.  

- taotlejal ja kaasfinantseerijal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt 
programmi käskkirjas toodud nõuetele 

- taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud  likvideerimis-, 
sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust 

- taotlejal  ja partneril 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 partner on nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud 
maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse 

- juhul kui projekti raames antav toetus on vähese tähtsusega abi, siis taotleja ja partner 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 

- juhul kui projekti raames antav toetus 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 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 

- juhul kui projekti raames antav toetus 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 
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Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


