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Taotlemine e-teeninduses https://aken.eas.ee  
 

ETTEVÕTTE TOOTEARENDUS 
TAOTLUSVORM 

 
I TAOTLEJA 

 
Taotleja 

Taotleja nimi  

Juriidiline vorm  

Registrikood   

Taotleja ettevõtte tüüp (väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtja) (VKE)  

Väikeettevõte  

Keskmise suurusega ettevõte  

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr  

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood ja nimetus) 

 

Taotleja kontaktandmed 

Telefon E-post Koduleht 

   

Taotleja tegevuskoha aadress  
(tänav/küla, linn/vald, postiindeks, 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 % 

   

   

   

Kokku: 0 100% 

https://aken.eas.ee/
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Kas taotlejal on ema- või tütarettevõtteid (Emaettevõtja koos tütarettevõtjatega moodustab kontserni. Kui üks äriühing on 

teises äriühingus osanik või aktsionär ning omab seal häälteenamust (vähemalt üle 50% osalusest), nimetatakse osalevat 
ühingut emaettevõtjaks ja ühingut, kus ta osaleb, tütarettevõtjaks) või omab taotleja mõnes muus äriühingus, või 
omatakse taotlejas, muul moel häälteenamust?  
Kui jah, siis täita taotluse lisadokument „Taotleja kontserni liikmete skeem“ juhul, kui valitsev mõju põhineb muul 

alusel kui osa/aktsiakapitali suurus. 

JAH  EI  

 
II PROJEKT 

 

Projekti üldandmed 

Projekti nimetus 

 

Projekti alguskuupäev  

(alates taotluse esitamisest EASile või taotluses määratud 
hilisemast kuupäevast) 

Projekti lõppkuupäev 

(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla 
hilisem kui 36 kuud alates projekti alguskuupäevast) 

  

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

 

Projekti eesmärk ja tulemused (kirjeldada projekti elluviimise eesmärki ja oodatavaid tulemusi ning mõju. Näidata ära, 

millist peamist muutust antud projekti elluviimise tulemusena soovitakse saavutada) 

 

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele  

 

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  

 
III EELARVE 

 
Eelarve 

Kulud planeerida käibemaksuta 

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes Toetusmäär Maksumus (EUR) Toetus Omafinantseering 

Töötasu (VTA) 70%    

Töötasu (VTA) 70%    

Vahendite ja seadmete kulu (VTA) 70%    

Vahendite ja seadmete kulu (VTA) 70%    

Ostetavad teenused (VTA) 70%    

Ostetavad teenused (VTA) 70%    

Materjalid ja tarvikud (VTA) 70%    

Materjalid ja tarvikud (VTA) 70%    

Töötasu (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Töötasu (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Vahendite ja seadmete kulu (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Vahendite ja seadmete kulu (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Ostetavad teenused (GE-TAI-TOOT) 35/45%    
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Ostetavad teenused (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Materjalid ja tarvikud (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Materjalid ja tarvikud (GE-TAI-TOOT) 35/45%    

Kokku: 35/45%    

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%) 

Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering   

Finantseerimine kokku  100,00% 

 
IV TÄIENDAV INFO 

 

Projekti tulemused ja väljundid 
Baastase (taotluse esitamisele 
eelnev aasta) 

Sihttase (2 aastat peale projekti 
lõppu) 

Müügitulu uutest toodetest   

Lisandväärtus   

 
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  

      

      

      

 

Vahearuanded (12 kuu jooksul tuleb esitada 2 aruannet) 

Aruande perioodid 

Perioodi alguskuupäev Perioodi lõppkuupäev 

  

  

 
V ESITAMINE 

 

Taotluse kohustuslikud lisad 

1) Projektiplaan (EASi positiivse eelhinnanguga); 
2) Majandusnäitajate prognoos (EASi vormil); 
3) Taotleja kontserni liikmete skeem; 
4) Taotlemisele eelnenud majandusaasta aruanne, kui see ei ole kättesaadav äriregistris; 
5) Jooksva aasta viimase kvartali kasumiaruanne ja bilanss; 
6) Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 
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Taotleja kinnitus 

 
Allkirjaga annan EASile nõusoleku: 

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
- taotleja suhtes toetuse andmise tingimustest tulenevate õiguste teostamiseks; 
- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel 

 
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; 
- 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 meetme määruse § 15 

lg 2 p-le 10; 
- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele 

eksperthinnangu saamiseks; 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad meetme määruse § 17 nimetatud alused; 
- taotleja nõustub, et teda auditeeritakse ja kontrollitakse; 
- 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; 
- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud 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 maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt 
täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse; 

- 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 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; 

- 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; 

- 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 raames taotletava vähese tähtsusega abiga kokku ei ületa 500 000 eurot; 

- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikkel 1 punkt 3 nimetatud välistatud 
majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nimetatud sätetes välistatud tegevusteks; 

- Kui projekti finantseeritakse lisaks ka 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 nimetatud tegevuste elluviimiseks (näiteks 
tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu teostamine, teenuse 
kasutamine, üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine jms) enne taotluse esitamist EASile; 

- Kinnitan, et olen nõus projekti käigus saadud kogemusi jagama EASi vahendusel teistele ettevõtetele ja 
organisatsioonidele. (Käesoleva programmi ühiskondliku mõju suurendamise eesmärgil eelistatakse rahastada neid 
projekte, mille tulemusi ollakse valmis jagama teiste ettevõtete ja organisatsioonidega. Selleks pakub EAS toetuse 
saajale välja erinevaid kogemuste jagamise formaate (koolitused, seminarid, töötoad, jne.).  

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi Allkiri Kuupäev 

   

 


