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PROGRAMMI „KESKKONNASÕBRALIKU INNOVATSIOONI ARENDAMINE 

INFORMATSIOONI- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA ABIL“  
VÄIKEPROJEKTI TOETUSE TAOTLUS 

 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 

I TAOTLEJA 
 

 
 
 
 

Taotleja / Data of the applicant 

Taotleja nimi / Name of the applicant  

Juriidiline vorm  / Legal form  

Registrikood / Registry code  

Käibemaksukohustuslase number / VAT number  

Ettevõtte liik/ Type of enterprise  

Taotleja põhitegevusala (EMTAKi kood ja nimetus) / The applicant's main business area (EMTAK code)  

 

Taotleja lühikirjeldus / Description of the applicants business field 

 

 

Pangarekvisiidid / The applicant's bank requisites 

Pangakonto nr / Account number  

Taotleja kontaktandmed / Contact data of the applicant 

Telefon / Phone E-post / E-mail address Koduleht / Website 

   

Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond) / Mailing address of the applicant (address, postal 
code, city, country) 

 

Taotleja esindusõiguslik isik / Data of the authorized representative 

Nimi / Name  

Isikukood / Personal identity number  

Ametinimetus / Position  

Telefon / Phone no  

E-post  / E-mail address  

Esinduse / Basis of representation  

Projektijuht / Data of the project manager 

Nimi / name  
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Isikukood / Personal identity number  

Ametinimetus / Position  

Telefon / Phone no  

E-post / E-mail address  

Taotleja omanikud / Shareholders 

Aktsionäri/osaniku nimi  / Name of the shareholder 
Osalus  / Contribution 
(EUR) 

  

  

  

Kapital kokku / Total:   

Taotleja juhtorgani liikmed / Members of the management board 

Liikme nimi / Name of the member Juhtorgani nimetus / Management board 

  

  

  

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad 
Indicators of the business activity 

Näitaja / Indicator 

Taotluse 
esitamisele 
eelnev aasta 
(tegelik / actual) 

Taotluse 
esitamise aasta 
(prognoos / 
forecast) 

Taotluse 
esitamise aasta 
+ 1 aasta 
(prognoos / 
forecast) 

Taotluse 
esitamise aasta + 
2 aastat 
(prognoos / 
forecast) 

Müügitulu / Turnover     

Ekspordi müügitulu /Export     

Tööjõukulud  / Labor costs     

Aruandeaasta põhivara kulum /  
Depreciation 

    

Investeeringud tootearendusse /  
R&D costs 

    

Kasum / Profit     

Aktsia- või osakapital / Ownership equity  X X X 

Netovara / net assets  X X X 

Bilansimaht / Balance Sheet  X X X 

Keskmine töötajate arv / Number of 
employees 

    

 
Projekti partnerid  / Data of the partners 
(Ära näidata need partnerid kes osalevad projekti tegevustes ning panustavad projekti oma- ja kaasfinantseeringu 
katmisesse) 

Partneri nimi(juriidilise isiku nimi) /  
Partner´s company name  

Registrikood / Registry 
code 

Riik / Country 
Pangakonto nr / 
Account number 

Ettevõtja 
liik 
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Partnerite roll projektis / Partners` role in the project 

 

 

 
II PROJEKT 

 
Projekti nimetus / Name of the Project 

 

Projekti alguskuupäev / Beginning date of the project 
(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse algus, mitte varem kui 40 
tööpäeva pärast taotluse esitamise kuupäeva ) 

Projekti lõppkuupäev / Final date of project activities 
(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse lõpp, kuni 9 kuud alates 
alguskuupäevast) 

  

Projekti valdkond / Sector of the project 
(Millisesse tegevusvaldkonda projekt kuulub?) 

Transport ja logistika / Tansport and logistics  
Tööstus ja kaubandus /  
Manufacturing and trade 

 

Energeetika / Energetics  E-tervis / E-health  

Muu lisavaldkond / other additional sector:  

Projekti eesmärk / Projekti eesmärk ja oodatav tulemus /  Objectives and expected results of the project 
(sh käesoleva projektiga ettevalmistatava põhiprojekti eesmärgiks oleva toote/teenuse/tehnoloogia/protsessi kirjeldust) 

 
 
 
 

 

Projekti elluviimiseks planeeritavad tegevused / Planned activities of the project 

Tegevus / Activity 
Tegevuse planeeritud tulemus / Expected result 
(mõõdetav tulemus) 

Vajadusel lisage täiendavaid ridu  

  

  

  

  

 

Projekti meeskond / Project team  
(projekti võtmeisikud lisaks projektijuhile) 

Nimi / Name Ametinimetus /Position Roll projektis / Role in the project 
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III EELARVE 

 

Projekti koondeelarve  / Budget of the project costs 
(kajastada nii taotleja kui ka partnerite tehtavaid kulusid) 

Kululiigid / Eligible cost 
Kulud kokku 
/ Total (EUR) 

Taotleja kulud / 
Costs made by 
the applicant 

Partneri kulud / 
Costs made by 
partner 

Partneri kulud / 
Costs made by 
partner   

1. Konverentsidel, seminaridel jne. osalustasud 
/Participation at the conferences, seminars etc. 

    

2. Koosolekute ja töötubade korraldamise kulud 
/Preparation of the meetings and workshops 

    

3. Tõlkekulud / Translation costs     

4. Toetuse kasutamisest teavitamiskulud /  
Publicity costs 

    

5. Personalikulud / Personel costs     

6. Lähetused / Travel costs     

7. Ostetavad teenused / Services purchased     

8. NIE audiitorikulu / Audit costs     

Kokku / Total:     

Kulude osakaal kogukuludest / Proportion (%)     

Oma- või kaasfinantseeringu summa / self and co-
financing (EUR)) 

    

Toetuse summa /Grant amount (EUR)     

 

 

Finantseerimine/Financing 

 Summa (EUR, kooskäibemaksuga*) Osakaal (%) 

Toetusena taotletav summa/ Grant amount   

Oma- ja kaasfinantseering/Self and co-
financing  

  

Projekti partneri(te) kaasfinantseering   

Finantseerimine kokku/Total financing  100,00% 

 

IV TÄIENDAV INFO 
 
 

Vahearuanded/Interim reports (vahearuande saab esitada juhul kui projekti kestus on pikem kui 6 kuud/ interim report 
may be submitted if the the project lasts more than 6 months) 

Kas soovite esitada vahearuandeid/ Would you like to 
submit interim reports 

Jah Ei 

Vahearuande perioodid/ duration of interim period 

Perioodi alguskuupäev/beginning of interim period Perioodi lõppkuupäev/ end of interim period 
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Vähese tähtsusega abi teatis / De minimis Notice 
Alates 01.01.2011 ettevõtjale antud vähese tähtsusega abi (eurodes) 
Enter the institution where the application has been submitted and the decision made on financing. Also indicate the 
applications that have been submitted, but has no decision yet to be taken. 

Otsuse kuupäev 
/ Date of 
Decision 

Toetuse andja / 
Grant provider 

Siseriiklik õiguslik 
alus / National legal 
basis 

Abi eesmärk / 
Purpose of the 
grant  

Abi vorm / 
Type of the 
grant 

Abi summa / 
Amount of the 
grant [2] 

EL 
õiguslik 
alus / 
The legal 
basis for 
the EU 
[1] 

  
 

   
 

  
 

   
 

  
 

   
 

  [1] Seisuga 31.12.2012 ei ole Eestis antud välja ühtegi toetust määruse (EL) nr 360/2012 alusel. Peale 01.07.2012 antud toetuse õiguslik alus 
võib olla  nii komisjoni määrus (EÜ) nr 1998/2006 kui (EL) nr 360/2012 
[2] Vähese tähtsusega abi summa arvutatakse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 artikli 2 lõikele 3 või komisjoni määruse (EL) nr 
360/2012 artikli 2 lõikele 3 
 
 

 
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  /  
Other sources from where the project funding has been requested. Also indicate the applications that have been 
submitted, but has no decision yet to be taken. 

Otsuse 
kuupäev / 
Date of 
Decision 

Toetuse andja /  
Grant provider 

Programmi nimi / 
Programme name 

Projekti nimi / 
Title of the 
project 

Toetatud 
tegevused, otsuse 
sisu* / Main 
activities of the 
project  

Toetuse summa / 
Amount of the grant 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

*Märkida ära milliseid tegevusi ja kulusid toetati ning kas otsus oli positiivne või negatiivne.  
 

 

Taotluse kohustuslikud lisad / Annexes 
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1. projektiplaan, sh kirjeldus taotleja poolt eelnevalt läbiviidud projektidest. 

2. ettevõtjast taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 
kaks kuud; 

3. taotleja esindusõigusliku isiku poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruande koopia (auditeerimise kohustusega 
ettevõtja korral koos audiitori otsusega) juhul, kui aruanne ei ole äriregistris kättesaadav; 

4. projektimeeskonna liikmete (projektijuhi ja projekti juhtimisse kaasatud isikute) elulookirjeldused; 

5. detailsed kulutuste kalkulatsioonid ja nende aluseks olevate dokumentide koopiad, sealhulgas tööjõukulude 
arvestuspõhimõtted, hinnapakkumised, hinnakirjad ja eelarved; 

6. vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumist üksteisest sõltumatutelt pakkujatelt ja pakkumise lähteülesande kirjeldust 
kõikide kulutuste puhul, mille korral taotleja teostab projekti elluviimiseks üheliigiliste teenuste, materiaalsete või 
immateriaalsete varade ostutehingu suuremas summas kui 6400 eurot käibemaksuta. Juhul kui kolme sõltumatut 
hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumist ei valita, tuleb taotlusele lisada põhjendus. 
Konsultatsiooniteenuste sisseostmisel tuleb esitada võrreldavad hinnapakkumised kõigi ostutehingute korral; 

7. inglisekeelne kokkuvõte taotlusest (nii eestikeelse kui ka inglisekeelse taotluse puhul);  

8. volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;  

9. partneri(te) kaasamisel iga partneri esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud partneri info vorm (EASi kinnitatud vormil, 
vt Programmi korra lisa 6);  

10. partneri(te) kaasamisel koopia kõigi partnerite poolt allkirjastatud partnerluslepingust, mille miinimumnõuded on 
esitatud partnerluslepingu projektis (vt Programmi korra lisa 8);  

11. välispartner, kes peab oma asukohariigi õigusaktide kohaselt olema kantud vastavasse registrisse, esitab 
registrikaardi väljavõtte. Välispartner, kes ei pea oma asukohariigi õigusaktide kohaselt olema registrisse kantud, 
esitab sellekohase kirjaliku kinnituse koos asjakohaste viidetega. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taotleja kinnitus / Confirmation of the applicant 
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Allkirjaga kinnitan järgnevat: 

- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad; 
- taotluses sisalduv projekt vastab meetme eesmärkidele; 
- taotleja (ja partneri(d)) või tema (nende) üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud saneerimis-, 

likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;  
- taotleja (ja partneri(te)) omakapital vastab „Äriseadustiku“ nõuetele; 
- taotlejal (ja partneri(te)l) on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksud olema tasutud 

ajakava kohaselt. Taotleja (ja partner(id)) on nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud 
maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse; 

- taotlejal (ja partneri(te)l) on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt Programmi 
korras toodud nõuetele;  

- projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu 
institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatuid toetusi; 

- projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 
vahenditest; 

- juhul kui taotleja (ja partner(id)) on varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, 
mis on kuulunud tagasimaksmisele, on need maksed tehtud ettenähtud tähtajal ja summas;  

- kohustun järgima hangete läbiviimisel „Riigihangete seaduse“ kehtestatud nõudeid, kui toetuse saaja on hankija 
„Riigihangete seaduse“ mõistes; 

- kohustun väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EAS-ile ning teistele asutustele, kelle kohustuseks 
on teostada järelevalvet käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle; 

- 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, üldandmis-vastuvõtuakti sõlmimine jms) enne taotluse esitamist EAS-ile; 

- käesoleva projekti partnerid on Eestis, Norras, Bulgaarias, Küprosel, Tšehhis, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, 
Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias või Venemaal registreeritud juriidilised isikud; 

- kui partneriks on MTÜ/SA, siis kuuluvad projekti tegevused MTÜ/SA põhikirjaliste tegevuste hulka. 
- äriühingust taotlejale, partnerile ja kasusaajale jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 

Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 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 ettevõtja, ei ületa talle jooksva  majandusaasta ja kahe eelneva 
majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 
eurot.  

- äriühingust  taotleja, partneri kui kasusaaja jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 
Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 kohane 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. 

- projekt ei ole saanud toetust avalikest vahenditest; 
- EAS võib  taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele 

isikutele eksperthinnangu saamiseks; 
- olen teadlik kõikidest käesoleva meetme määruses sätestatud tingimustest;  
- toetuse saamisel kohustun teavitama avalikkust toetuse saamisest; 
 

 
Allkirjaga annan EASile nõusoleku: 

- järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

- õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende algallikatest; 
- edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel. 

 
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 /  
Name of the authorized representative 

Allkiri / Signature Kuupäev / Date 

   

 


