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Näidisvorm (taotlemine toimub e-teeninduses https://aken.eas.ee) 
 

SUURINVESTORI TOETUSE ANDMISED TINGIMUSED JA KORD  
NING SUURINVESTEERINGULE VABRIIGI VALITSUSE SEIUKOHA  

TAOTLEMISE KRITEERIUMID JA TAOTLUSE LÄBIVAATAMISE KORD 
TAOTLUS 

 

I TAOTLEJA 

Taotleja 

Taotleja nimi   

Juriidiline vorm   

Registrikood   

Käibemaksukohustuslase number   

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood ja nimetus)  

 

Projekti tegevusala (EMTAKi kood ja nimetus)  

 

Taotleja lühikirjeldus 

 

Pangarekvisiidid  

IBAN konto nr   

Taotleja kontaktandmed  

Telefon E-post  Koduleht  

   

Taotleja postiaadress (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 % 

   

Lisada vajadusel täiendavaid ridu   

Kokku   
 

Emaettevõtte ärinimi  

Registrikood  

Juriidiline vorm  

Emaettevõtte postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond, riik) 

 

https://aken.eas.ee/
https://aken.eas.ee/


 

 

Emaettevõtte lühikirjeldus: ülevaade äritegevustest (sh. seotus teiste ettevõtetega ja/või kuulumine 
gruppi/kontserni), toodetest/teenustest (sh. toote/teenuse eripära), peamistest klientidest ja koostööpartneritest, 
viimasel majandusaastal tehtud olulisematest investeeringutest ettevõttes. rakendatavatest tehnoloogiatest ja 
juhtimissüsteemidest, järgneva majandusaasta planeeritavatest arendustegevustest).  

 

 
II PROJEKT 

Projekti nimetus  

 

Projekti alguskuupäev (alates taotluse esitamisest 
EASile või taotluses määratud hilisemast tähtajast) 

Projekti lõppkuupäev (tegevuste ja kulude 
abikõlblikkuse lõpptähtaeg ei või olla hilisem kui 24 kuud 
projekti alguskuupäevast arvates) 

  

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

 

Projekti eesmärk 

 

Investeeringu teostamiseks asutatakse uus ettevõtja JAH/EI 

Investeering teostatakse olemasolevas ettevõtjas uue kõrgema lisandväärtusega toote tootmiseks JAH/EI 

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele  

 

Projekti tegevusplaan 

Tegevus Tegevuse elluviimise ajavahemik Tegevuse oodatav tulemus 

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 pp.kk.aaaa-pp.kk.aaaa  

 
III EELARVE 

Projekti eelarve  

Tegevuste kirjeldus kululiikide lõikes Maksumus 

1. Materiaalse vara soetamine  

2. Materiaalse vara rentimine  

3. Uue ehitise ehitamine  

4. Immateriaalse vara soetamine  

Projekti maksumus kokku  

Finantseerimine 

 Summa (EUR) Osakaal (%) 

Toetusena taotletav summa   

Omafinantseering    

Finantseerimine kokku   100% 

 
IV TÄIENDAV INFO 

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  

      

      

 

Kas taotleja on kontserni tasandil teinud 3 aasta jooksul või plaanib algatada 3 aasta 
jooksul alates tööde alustamisest samas NUTS3 piirkonnas veel alginvesteeringuid. 

JAH/EI 

  



 

 

Taotluse kohustuslikud lisad  

1. Projektiplaan; 
2. EASi esindaja allkirjastatud positiivne hinnang projektiplaanile; 
3. Taotleja viimase majandusaasta aruande koopia juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav; 
4. Taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga; 
5. Kontserni liikmete skeem ja kontserni konsolideeritud majandusnäitajad; 
6. Eelarve kalkulatsioonid ja nende aluseks olevate dokumentide koopiad;  
7. Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 
 

V ESITAMINE 

Taotleja kinnitused 

Allkirjaga annan EASile nõusoleku:  
- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
- taotleja suhtes programmi korrast 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; 
- taotleja on teadlik kõikidest määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast 

seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte; 
- taotleja ei tegutse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 1 lõigetes 2-5 ja artiklis 13 nimetatud 

välistatud majandusvaldkondades ja toetust ei taotleta nendes sätetes välistatud tegevusteks; 
- taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikkel 2 punkti 18 

mõttes; 
- 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; 

- kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed, mille maksmise 
tähtpäev on saabunud, nõutud summas tasutud; 

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

- taotleja juriidilisest isikust aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab 5 protsenti aktsia- või 
osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, on registreeritud kas Eestis või territooriumil, 
mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks tulumaksuseaduse tähenduses, või Euroopa Liidu 
liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga; 

- taotleja kinnitab, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud ümberpaigutamist 
ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning ta võtab kohustuse, et sellist 
ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering 
tehtud. Ümberpaigutamine tähendab sama või sarnase tegevuse või selle osa üleviimist ühest Euroopa 
Majanduspiirkonna ettevõttest teise Euroopa Majanduspiirkonna ettevõttesse; 

- taotleja on teadlik, et toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse; 
- EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele 

isikutele eksperthinnangu saamiseks; 
- taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud 

asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist; 
- 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 ei ole alustanud projektiga seotud tegevusi ega võtnud kohustusi nende tegevuste elluviimiseks 
(näiteks tellimuse kinnitamine, pakkumusega nõustumine, lepingu või kokkuleppe sõlmimine, ettemaksu 
tegemine, teenuse kasutamine, üleandmis-vastuvõtuakti sõlmimine) enne taotluse esitamist EASile; 

- kui projekti finantseeritakse lisaks teistest riigi, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu või selle liikmesriikide 
vahenditest, ei ületa eespool nimetatud vahenditest finantseerimise maht ning toetuse maht kokku projekti 
kulude katmisel üldise grupierandi määruse vastavas artiklis sätestatud osakaale. 

 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi  Allkiri  

 Digitaalselt allkirjastatud 

 


