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IDEEKONKURSS 

Ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise suurprojektid 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

I TAOTLEJA 

Idee esitaja 

Idee esitaja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks)    

Idee esitaja lühikirjeldus 

 

 

Pangarekvisiidid  

Rahvusvaheline kontonumber (IBAN)   

Idee esitaja vastutav esindaja (allkirjaõiguslik esindaja) 

Nimi   

Ametinimetus   

Telefon   

E-post   

Esinduse alus   

Projektijuht 

Nimi   

Ametinimetus   

Telefon   
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E-post    

Idee esitaja meeskonna kirjeldus 

Meeskonnaliikme nimi  Meeskonnaliikme roll, ülesanded ja 

vastutus projektis 
Meeskonnaliikme võtmekompetentsid 

   

   

   

Idee kaasesitaja meeskonna kirjeldus 

Kaasesitaja 

meeskonnaliikme nimi  

Kaasesitaja meeskonnaliikme roll, 

ülesanded ja vastutus projektis 

Kaasesitaja meeskonnaliikme 

võtmekompetentsid 

   

   

Idee kaasesitaja projektis (juhul, kui idee esitatakse mitme liidu/organisatsiooni poolt ühiselt) 

Kaasesitaja nimi Registrikood 
Käibemaksukohust

uslase number 

Kaasesitaja lühikirjeldus ja roll 

projektis 

     

    

    

    

   

Projektis osalevate kasusaajate kirjeldus (kasusaaja on toetatavate tegevuste raames kasu saav Eestis 

registreeritud VKE, kes kuulub elluviidavate tegevuste sihtgruppi ja kes osaleb projekti tegevustes; VKE 

on ettevõtjana Eestis registreeritud juriidiline isik, FIE või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus, kes 

osaleb majandus- või kutsetegevuses) 

Kasusaaja nimi  Registrikood 

Käibemaksu-

kohustuslase 

number  

E-post 
Kasusaaja 

seaduslik esindaja 

Kasusaaja roll projektis 

(panus projekti 

elluviimisel ja tulemuste 

saavutamisel) 
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PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (vastavalt Ideekonkursi 

tingimuste punktile 3.3. saavad projekti tegevused 

alata alates 1.01.2019) 

Projekti lõppkuupäev (tegevuste ja kulude 

abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hiljem kui 

24 kuud alguskuupäevast arvates) 

  

Projekti ajend ja elluviimise vajaduse põhjendus 

 

Milles seisneb projekti uudsus sihtgrupile ja/või võrreldes seniste samalaadsete projektide ning 

tegevustega? 

 

Projekti eesmärk, oodatavad tulemused (sh projekti lõpuks saavutatavad tulemused) ja mõju 

 

Jätkusuutlikkus (algatuse ja/või tegevuste potentsiaal jätkuda ka pärast projekti tegevuste lõppu) 
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Tegevusplaan 

Tegevus Tegevuse ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

Projekti elluviimisega kaasnevad võimalikud riskid ja nende maandamine 

 

Kas projekti käigus teenitakse puhastulu? (märkida ristiga) Jah  Ei  

 

EELARVE 

Projekti koondeelarve  

Tegevuste kirjeldus kululiikide kaupa Toetus 
Omafinantseering 

 

Maksumus 

kokku 

 

Otsene personalikulu (töövõtu- või käsunduslepinguga) 

Otsesed personalikulud    

Kaudsed kulud  

 

 

 

 

Kaudsed kulud    

Teadmised ja oskused    

Lähetusega seotud transpordi, majutuse ja viisa vormistamise 

kulud, sh kasusaajate vastavad kulud 
   

Uute toodete arendamise ja kontseptsioonide väljatöötamise, 

sh uute kontseptsioonide testimise ja arendamise kulud 

   

Tõlkekulud    

Turundusmaterjalide valmistamisega seotud kulud, sh artiklite 

loomisega seotud kulud 
   

Struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamine    
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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 eurodes Osakaal (%)  

 Toetuse summa  70% 

Omafinantseering  30% 

Projekti maksumus kokku   100% 

Projekti elluviimisega kaasnevad 

mitteabikõlblikud kulud 

 - 

 

LISAINFO 

 

Projekti mõõdetavad tulemused (tulemused tuleb saavutada projekti lõppkuupäevaks, kontrollitakse 

lõpparuandega) 

Projekti tulemused ja väljundid Sihttase projekti lõpuks 

Mitterahalist abi saavate ettevõtete arv  

Uute väljatöötatud toodete/teenuste/lahenduste arv  

Lisaks valib idee esitaja sõltuvalt projekti teemast vähemalt 2 projekti lõppedes saavutatavat 

tulemust järgnevast loetelust: 

Ekspordi valdkonna projekt, mille tulemusena 

(vali vähemalt 2 näitajat): 
Sihttase projekti lõpuks 

Uute ekspordikontaktide arv  

Ekspordi müügi kasv  

Uute toodete ja/või teenuste arv  

Sihtturgude analüüside arv  

Uute eksportturgude arv  

Kontakteerutud klientide arv  

Liidu liikmete arvu kasv  

Tootearenduse valdkonna projekt, mille tulemusena  

(vali vähemalt 2 näitajat): 
Sihttase projekti lõpuks 

Uute toodete/teenuste/lahenduste prototüüp/mudelite arv  
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Läbiviidud testimiste arv  

Värvatud arendustöötaja teostatud tööde arv  

Liidu liikmete arvu kasv  

Digitaliseerimise valdkonna projekt, mille tulemusena neid 

kasutavates ettevõtetes paraneb (vali vähemalt 2 näitajat): 
Sihttase projekti lõpuks 

Tootmisprotsesside ülevaatlikkuse tõus  

Planeerimise täpsuse tõus  

Toote tootmise normaja paranemine  

Tehnoloogiate rakendamise arv  

Andmete kogumise ja kasutamise tõus  

Seisuaja vähenemine  

Tootmisprotsessi automatiseerimine  

Kulude kokkuhoid  

Liidu liikmete arvu kasv  

Projekti elluviimise tulemusena avalduv mõju  

(valida vähemalt 3 näitajat): 

Sihttase projekti lõppemisele 

järgneva majandusaasta näitajate 

põhjal 

Eksporti alustanud VKEde arv  

VKEde suurenenud ekspordi müügitulu  

VKEde suurenenud lisandväärtus  

Ettevõtjate uute kontaktide arv partneritega välis- ja siseturul  

Ettevõtluse tugistruktuuride poolt pakutavad uued asjakohased 

tugiteenused 
 

Ettevõtluse tugistruktuuride uued kasusaajad  
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Teised allikad, millest on projektile või seotud projekti(de)le 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  

      

      

      

      

Idee esitamisvormi kohustuslikud lisad:  

1. Põhikirja koopia: idee esitaja põhikirja koopia juhul, kui põhikiri ei ole äriregistris 

kättesaadav. 

2. Elulookirjeldused: projektijuhi ja meeskonnaliikmete elulookirjeldused. 

3. Finantsanalüüs, juhul kui projekti raames teenitakse puhastulu. 

4. Hankekord. 

5. Hankeplaan. 

6. Idee kaasesitaja nõusoleku ja info vorm (lisa 6) 

7. Taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia 

juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav. 

8. Volikiri: kui idee esitaja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 

 

 

ESITAMINE 

 

Idee esitaja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- idee esitaja suhtes perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud 

õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks; 

- edasise projektiga seotud infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel. 

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat: 

Üldised kinnitused taotluse kohta: 



  
  Versioon 3

   

- kõik selles taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid  kehtivad ja 

on ehtsad; 

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

Liidu või välisabi vahenditest; 

- idee esitaja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste käskkirjas sätestatud 

tingimustest ning tutvunud riigiabi andmist käsitlevate õigusaktidega ja järgib nendes 

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

- idee esitaja 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 eksperdihinnangu saamiseks; 

- idee esitaja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgset kaasabi EASile ning 

teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet selles taotluses sisalduva 

projekti elluviimise üle; 

- idee esitaja loeb selles taotluses ärisaladuseks nii idee esitaja kui ettevõtja äritegevuse 

kohta käiva teabe, mille avaldamine teistele isikutele võib kahjustada idee esitaja kui 

ettevõtja huve; ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet; 

- idee esitaja kohustub teatama viivitamata taotluses esitatud andmete muutumisest või 

ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist; 

 

- idee esitaja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse 

koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise regulatsiooniga. 

 

Idee esitaja allkirjaõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


