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ARENDUSOSAKU TAOTLUS
I TAOTLEJA
Taotleja
Taotleja nimi
Juriidiline vorm
Registrikood
Äriregistrisse kandmise kuupäev
Käibemaksukohuslase number
Põhitegevusala (EMTAKi kood ja nimetus)
(vastavalt taotleja majandusaasta aruandes kajastatud põhitegevusalale vähemalt 4-kohalise koodina)

Kõrvaltegevusala (EMTAKi kood ja nimetus)
(vastavalt taotleja majandusaasta aruandes kajastatud põhitegevusalale vähemalt 4-kohalise koodina, tuua välja
kõrvaltegevuse osakaal ettevõtte kogukäibest)

Pangarekvisiidid
Pangakonto 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
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Ametinimetus
Telefon
E-post
Omanikud

Aktsionäri või osaniku nimi

Osalus eurodes

Osaluse %

Kapital kokku:
Kas taotlejal on ema- või tütarettevõtteid? Hetkel olemasolevate või taotlemisele eelneva 3 majandusaasta jooksul
olnud ema- või tütarettevõtete loetelu. Kui taotlejal on ema- või tütarettevõtteid või omab taotleja mõnes muus äriühingus,
või omatakse taotlejas, muul moel häälteenamust siis täita taotluse lisadokument „Taotleja kontserni liikmete skeem“.
Ema- või tütarettevõtte nimi

Ema- või tütarettevõtte registrikood

Kas tegemist on ema- või
tütarettevõttega

II PROJEKT
Projekti üldandmed
Projekti nimetus

Projekti alguskuupäev

(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse algus)

Projekti lõppkuupäev
(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse lõppkuupäev)

Projekti eesmärk (Palun kirjeldage paari lausega, mis saab projekti tulemusel valmis? Mis on projekti üldine eesmärk?)

Projekti tegevusala (tuua välja projekti tegevusala, EMTAKi kood ja nimetus)

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Projekti fookused (mis on projekti põhifookus(ed). Märgi sobivad variandid.)
toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid
töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine
disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine
teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine
metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid
vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine
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patendi-, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi alase õiguskaitse nõustamine
patendi-, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi alase uuringu ja infootsingu
teostamine
patendi-, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse või kaubamärgi registreerimine
IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine
Projekti meeskond
Nimi

Roll projektis/teaduslik
kraad

Ametikoht

III EELARVE
Eelarve
(summad ilma käibemaksuta*, EUR)

Tegevuste kirjeldus kululiikide
lõikes
Nimetus

1.

Hinnapakkumise tegija nimi

Maksumus

Ostetavad teenused

Projekti maksumus kokku:

Finantseerimine
Summa (EUR)

Osakaal (%)

Projekti eelarve
Toetusena taotletav summa kokku
Omafinantseering
Finantseerimine kokku

100,00%

IV TÄIENDAV INFO
Taotluse kohustuslikud lisad
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Arendusosaku projektiplaan
Teenuseosutaja esitatud hinnapakkumine projekti realiseerimiseks koos teostatavate tegevuste
lühikirjeldusega (peab olema selgelt välja toodud tegevus- ja ajakava ning hinna kujunemise põhimõtted; iga
hinnapakkumise rea kohta tuleb esitada ka ühikuhind, mille alusel teenust osutatakse);
Tegevusi teostavate isikute CV-d, koos olulisemate teostatud tööde nimekirjaga.
Vähemalt kolm omavahel sõltumatu pakkuja poolt esitatud hinnapakkumist koos lähteülesande ja teostatavate
tegevuste lühikirjeldusega, juhul kui tehingu summa käibemaksuta ületab 6400 eurot ning toetuse taotleja ei
pea järgima „Riigihangete seadust”. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada tuleb esitada
sellekohane põhjendus; Nõustamisalaste ja uuringutega seotud teenuste kasutamisel tuleb esitada
lähteülesanne koos võrreldavate hinnapakkumistega kõigi ostutehingute korral olenemata nende
maksumusest
taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kaks
kuud;
taotleja kontserni liikmete skeem;
volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel.

Taotleja kinnitused
Annan taotlejana nõusoleku sihtasutusele:


Järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile;



taotleja suhtes „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadusest“ ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate
õiguste teostamiseks;



edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel

Kinnitan oma allkirjaga alljärgnevat:




















kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;
taotluses sisalduv projekt vastab meetme eesmärkidele;
taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud saneerimis-, likvideerimis- või
pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
taotleja omakapital vastab „Äriseadustiku“ nõuetele;
taotlejal on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava
kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud maksudeklaratsioonide
esitamise kohustuse;
taotleja ei tegutse Komisjoni Määruse nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite
107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) artikli 3 mõistes, artikli 1
lõikes 1 nimetatud välistatud majandusvaldkondades;
taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu
institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi;
taotleja juriidilisest isikust aktsionärid või osanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist,
välja arvatud avalikult noteeritud ettevõtjad, peavad olema registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta
madala maksumääraga territooriumiks „Tulumaksuseaduse” tähenduses, või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis,
millele on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa Liiduga;
projekt ei sisalda kulu, mis on hüvitatud Euroopa Liidu vahenditest, välisabist või nende vahendite
kaasrahastamiseks eraldatud riigieelarvelistest vahenditest;
juhul kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, mis on
kuulunud tagasimaksmisele, on need maksed tehtud ettenähtud tähtajal ja summas;
kohustun väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning teistele asutustele, kelle kohustuseks
on teostada järelevalvet käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle;
EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele
isikutele eksperthinnangu saamiseks;
olen teadlik kõikidest käesoleva meetme määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgin riigiabi
andmise alast seadusandlust, sh Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavad õigusaktid;
toetuse saamisel kohustun teavitama avalikkust toetuse saamisest;
taotleja ei ole varem käesoleva meetme raames arendusosaku toetust saanud;
taotlejas töölepingu või töövõtulepingu alusel töötav isik ei ole töötanud projekti kestuse ajal ega ühe aasta
jooksul enne projekti algust teenuseosutajas;
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
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kohaselt eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa koos meetme raames taotletava toetusega 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 toetusega 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 360/2012) ja koos meetme raames taotletava toetusega kokku ei ületa 500 000 eurot;
taotleja poolt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetes esitatud andmed on õiged.

Käesolevas taotluses loen ärisaladuseks teabe minu kui ettevõtja äritegevuse kohta, mille avalikustamine teistele
isikutele kahjustab minu kui ettevõtja huve. Ärisaladuseks ei loeta avalikustamisele kuuluvat või avalikustatud teavet.

Sihtasutusel on õigus ilma taotleja või toetuse saaja eelneva nõusolekuta töödelda ja avalikustada perioodi 2007-2013
struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides nimetatud, samuti muudes õigusaktides nimetatud
kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, sh:
1.
toetuse saaja nimi;
2.
projekti nimi;
3.
toetuse summa.

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi

Allkiri

Kuupäev
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