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ETTEVÕTJATE VÕRKUDEGA LIITUMISE PROGRAMMI TAOTLUS  

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

 
 

 

I TAOTLEJA 

 

 

 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm    

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Kas taotleja on riigihankekohuslane? Jah  

 Ei  

Taotleja põhitegevusala (EMTAK kood  ja nimetus)  

 

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond)   

 

  

Taotleja esindusõiguslik isik 

Nimi   

Isikukood   

Ametinimetus   
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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   

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  

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad Majandusnäitajate prognoos tuleb täita aastani, mil 

mõõdetakse projekti tulemusnäitajaid (kaks aastat pärast projekti lõppkuupäeva). Näide: Projekt 

esitatakse aastal 2019 ning projekti lõppkuupäev on aastal 2020, projekti kestvus on 1 aasta. Projekti 

tulemusi mõõdetakse aastal 2022. Majandusnäitajate prognoos tuleb koostada seega aastate 2018-2022 

kohta). 

Näitaja  

Taotluse 

esitamisele 

eelnev 

majandusa

asta 

Taotluse 

esitamise 

aasta 

prognoos 

Taotluse 

esitamise 

aasta + 1 

Taotluse 

esitamise 

aasta + 2 

Taotluse 

esitamise 

aasta + 3 

Taotluse 

esitamise 

aasta + 4 
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Müügitulu        

Tööjõukulud             

Põhivara kulum        

Ärikasum või –

kahjum 
      

Puhaskasum       

Keskmine töötajate 

arv 
      

Tööjõukulu töötaja 

kohta 

Valem Valem Valem Valem Valem Valem 

Lisandväärtuse kasv 

töötaja kohta(%, 

tegutsev ettevõte) 

 

Arvutab Arvutab Arvutab Arvutab Arvutab Arvutab 

Lisandväärtus 

töötaja kohta 

Valem Valem Valem Valem Valem Valem 

Aktsia-, osa- või 

sihtkapital  
 

 

Bilansimaht    

Omakapital/netovara   

 

 
 

II PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti  tegevusala (EMTAK kood  ja nimetus)  

 

Projekti alguskuupäev (alates taotluse esitamisest 

EASile või taotluses määratud hilisemast tähtajast, 

kuid mitte hiljem kui 6 kuud taotluse esitamisest) 

Projekti lõppkuupäev (tegevuste ja kulude 

abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hilisem kui 

24 kuud projekti alguskuupäevast arvates) 

  

Projekti elluviimise koht  (linn/vald, maakond, riik)  
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Katastriüksuse tunnus ja omandisuhete kirjeldus (katastriüksuse tunnusele lisaks tuua välja projekti 

raames toetust taotletava kinnistu omandi- või valdussuhted) 

 

Projekti eesmärk (kirjeldada projekti elluviimise eesmärki) 

 

Ettevõtte võrguga liitumisega seotud kitsaskoha kirjeldus (kirjeldada probleemi, kitsaskohta või 

kasutamata arenguvõimalust ning tuua välja mil määral likvideeritakse projekti tulemusena kitsaskoht 

ettevõtja arendustegevuses, mis takistab ettevõtja tegevuse laiendamist. Tuua välja, kas esineb muid 

kitsaskohti, millest sõltub kavandatav tulemus ning kirjeldada plaanitavaid lahendusi) 

 

 

Ettevõtte või tootmisüksuse arendamise tegevuskava (kirjeldada ettevõtte või tootmisüksuse 

ambitsiooni ja tegevuskava suurema lisandväärtuse saavutamise ja müügitulu (viiekordne toetuse summa 

võrra) kasvatamise võimalikkust. Kirjeldada, millistel turgudel ettevõte tegutseb ning plaanib tegutsema 

hakata, konkurentsieeliseid. ja tegevuskava tõusmaks väärtusahelas, arengusuundi)  

 

Projekti mõju ettevõtja ekspordivõimekusele (kirjeldada, kas ja kuidas ettevõtja saavutab või kasvatab 

projekti tulemuste saavutamisel ekspordist müügitulu) 

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus ja ajaplaan  

Projekti tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

   

   

   

   

Omafinantseeringuks ja projektiga seotud objekti lisainvesteeringuteks vajalikud finantsvahendid 

(kirjeldada, kas vajalikud vahendid ettevõtte investeeringuteks on olemas, sealhulgas laen, toetus mujalt)  
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Projekti ergutav mõju ettevõtte majandustulemustele (kirjeldada, milline on projekti mõju ettevõtte 

majandustegevusele; kas ettevõtte teostaks toetuseta investeeringu tegevuskavas kavandatud kujul ja 

mahus ja millises ajaperspektiivis) 

 

 

 

III EELARVE 

Projekti koondeelarve   

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes 
Hinnapakkumise  

tegija(d) 

Maksumus 

kokku 

1. Võrguga (võrkudega) liitumine   

1.1 Liitumistasu   

1.2 Tingimuste muutmise tasu   

1.3 Võrgu väljaehitamine    

2. Elektriühenduse kvaliteedi parandamine   

2.1 Seadmete soetamise ja paigaldamise kulu   

* Käibemakse ei ole abikõlblik. 

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%)  

 Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering    

Finantseerimine kokku   100% 

 

 
 

IV TÄIENDAV INFO 
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Tegevuse liik (märkida sobiv) Kas töö teostaja on 

võrguettevõte? 

Elektrivõrguga liitumine  linnuke/täpp JAH/EI 

Vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine linnuke/täpp JAH/EI 

Sidevõrguga liitumine  linnuke/täpp JAH/EI 

Gaasivõrguga liitumine linnuke/täpp JAH/EI 

Kaugkütte- või jahutusvõrguga liitumine linnuke/täpp JAH/EI 

Elektri otseliini rajamine  linnuke/täpp 

Elektriühenduse kvaliteedi parandamiseks 

ette nähtud seadmed soetamine ja 

paigaldamine 

linnuke/täpp 

  

Projekti tulemused ja väljundid 

 Taotluse esitamise aasta 

Võrguga liituva üksuse töökohtade arv   

 2 aastat pärast projekti lõppu 

Lisandväärtus töötaja kohta (tegutsev 

ettevõte) 

 

Lisandväärtuse kasv töötaja kohta (%, 

tegutsev ettevõte) 

 

Selgitada, kuidas saavutatakse plaanitav lisandväärtuse kasv töötaja kohta. 

Müügitulu põhitegevusest   

Selgitada, kuidas tekib projekti tulemusena müügitulu viiekordne toetuse summa võrra kasv kaks 

aastat pärast projekti lõppu 

 

 

Vahearuande perioodid ja kulude jaotus perioodidel (aruandlusperioodi maksimaalne pikkus on  

24 kuud) 

Perioodi alguskuupäev Perioodi 

lõppkuupäev 

Aruande esitamise 

kuupäev 

Perioodi kulude summa 

(toetus + OF) 

    

/vajadusel lisada ridu/    

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Põhikirja koopia  

2. Majandusaasta aruanne  

3. Bilanss ja kasumiaruanne (viimase kvartali seisuga) 

4. Kontserni liikmete skeem  

5. Liitumistaotlus 

6. Võrguettevõtja liitumispakkumine 

7. Ehitusettevõtja hinnapakkumised 

8. Seadmete ostmiseks hinnapakkumised 
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9. Rendi-, hoonestusõiguse või kasutusvalduse leping juhul, kui taotleja ei ole kinnistu 

omanik 

10. Volikiri 

 

V ESITAMINE 

 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- taotleja suhtes määrusest  tulenevate õiguste teostamiseks. 

- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel, sh haldusotsuste elektrooniliseks 

edastamiseks. 

 

Allkirjaga kinnitan järgnevat: 

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on 

kehtivad ja ehtsad; 

- taotluses sisalduv projekt vastab määruses sätestatud eesmärkidele ja toetatavatele 

tegevustele; 

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, 

Euroopa Liidu või muudest välisabi vahenditest; 

- juhul kui taotleja on varem saanud riiklikest vahenditest abi, mis on kuulunud 

tagasimaksmisele, on tagasimaksed, mille tähtpäev on saabunud, tehtud nõutud 

summas; 

- taotleja on teadlik kõikidest programmi 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 

programmi määrusele; 

- taotleja on teadlik, et toetuse saamisega seotud andmedavalikustatakse, vastavalt 

määruse §15 p 11; 

- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja 

konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks; 

- taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad programmi määruses 

sätestatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse 

kehtetuks tunnistada, kui esinevad vastavad asjaolud; 

- taotleja kohustub väljastama andmeid ja osutama igakülgselt 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 ei ole enne taotluse esitamist sõlminud mittevõrguettevõtjaga võrguühenduse 

väljaehitamiseks lepingut, mille täitmise vahendeid taotletakse; 

- taotleja on teadlik, et võrgulepingu sõlmimine, mille täitmise vahendeid taotletakse, 

peab jääma projekti abikõlblikkuse perioodi; 
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- 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 

programmi käskkirjas toodud nõuetele; 

- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, 

sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust ning taotleja 

omakapital peab vastama äriseadustikus kehtestatud nõuetele; 

- 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; 

- taotlejal on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus 

ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus vastavalt programmi määrusele;  

- 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. 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; 

- 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 ole riigi osalusega ettevõtja; 

- taotleja projekt on suunatud tegevusalana Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori 

EMTAK2008 jaotised B (mäetööstus),C (töötlev tööstus, va tubakatoodete tootmine) või 

D (elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine).“;). 

 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


