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KESKKONNASÕBRALIKU INNOVATSIOONI ARENDAMINE INFORMATSIOONI- JA 

KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA ABIL 
 

PÕHIPROJEKTI TOETUSE TAOTLUS 
 

Näidisvorm (taotlemine e-teeninduses) 
 

 
I TAOTLEJA/APPLICANT 

 
Taotleja / Data of the applicant 

Taotleja nimi / Name of the applicant  

Juriidiline vorm  / Legal form  

Registrikood / Registry code  

Käibemaksukohustuslase number /VAT number  

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

 

Taotleja põhitegevusala kirjeldus / Description of the main business area 

 

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)  /  
E-mail address of the applicant (address, postal code, city, country)  
 

 

Taotleja esindusõiguslik isik / Data of the authorized representative 

Nimi /  Name   

Isikukood / personal identification code   

Ametinimetus / Position  

Telefon / Phone Number  

E-post  / E-mail address  

Esinduse alus / Basis of representation  
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Projektijuht / Data of the project manager 

Nimi / Name   

Isikukood / personal identification code  

Ametinimetus / Position  

Telefon / Phone Number  

E-post / E-mail address  

Taotleja omanikud / Shareholders 

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

  

  

  

Kapital kokku / Total assets:  

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“/ Is applicant part of a group of companies? 

JAH  EI  

Taotleja juhtorgani liikmed / Members of the management board 

Liikme nimi / Name of the member Roll juhtorganis /Role in management board 

  

  

  

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad / Main indicators of the business activity 

Näitaja / Indicator 

Taotluse 
esitamisele 
eelnev aasta 
(tegelik / 
actual) 

Taotluse 
esitamise 
aasta 
(prognoos / 
prognosis) 

Taotluse 
esitamise 
aasta + 1 
aasta 
(prognoos / 
prognosis) 

Taotluse 
esitamise 
aasta + 2 
aastat 
(prognoos / 
prognosis) 

 Taotluse 
esitamise 
aasta + 3 
aastat 
(prognoos / 
prognosis) 

Taotluse 
esitamise 
aasta + 4 
aastat 
(prognoos / 
prognosis) 

Aktsia- või osakapital / 
Ownership equity 

 
X X X X X 

Bilansimaht / Balance Sheet 
total  

 
X X X X X 

Netovara / Net assets  
X X X X X 

Müügitulu / Net sales        

Tööjõukulud / Personnel 
costs  

      

Aruandeaasta põhivara 
kulum / Amortization  

      

Ärikasum (-kahjum)/ 
Operating profit (-loss) 

      

Puhaskasum (-kahjum) / 
Net profit (-loss) 
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Ekspordi müügitulu /Export 
sales 

      

Ekspordi osakaal (%)/ 
Share of export 

      

Investeeringud 
tootearendusse / R&D costs 

      

Keskmine töötajate arv / 
Average number of 
employees  

      

Lisandväärtus töötaja kohta 
/ added value per employee 

      

Nõuded/ Trade receiveables   X X X X 

Võlad tarnijatele/  Trade 
creditors 

  X X X X 

 

Projekti partnerid /Project partners 

Projekti taotleja ja 
partnerid/ applicant and 
partners 

Reg. Nr/registry 
number 

Asukohariik/country 
of origin 

Ettevõtja 
liik/type 
of 
company 

Peamise 
 riigiabi 
tunnus/main 
state aid 
characteristi
c 

Kas tõhusa 
koostöö 
ingimus on 
täidetud? 
(jah/ei) 
/condition for 
efficient 
coopetation 
(yes/no) 

Vastav toetuse 
määr (%)/ 
grant rate 

Taotleja/applicant       

Partner 1 (nimetada) 
/Partner 1 (name) 

      

Partner 2 (nimetada)/ 
Partner 2 (name) 

      

vajadusel lisada ridu/add 
rows, if necessary 

      

Projekti toetuse määr (%)/Project grant rate (%)  

 
 

II PROJEKT/PROJECT 
 

Projekti nimetus / Name of the Project 

 

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

Projekti lõppkuupäev / Final date of project activities 
(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse lõpp, kuni 24 kuud alates 
alguskuupäevast, aga mitte hiljem kui  30.04.2016) 

  

Projekti valdkond / Sector of the project  
(Millisesse tegevusvaldkonda projekt kuulub/ which focus area is the project connected to) 

E-tervis / E-health   Energeetika / Energy Management  

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

 

Taotleja muu tegevusvaldkond / Other:   
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Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused / Objectives and expected results of the project 
(projekti eesmärgiks oleva toote/teenuse/tehnoloogia/protsessi kirjeldus) 

 
 
 
 

 

Projekti elluviimiseks planeeritavad tegevused / Planned activities of the project 

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

Vajadusel lisage täiendavaid ridu/Add rows, if 
necessary 

 

  

  

  

  

 

Projekti eeldatavad tulemused/ Expected outcome of the project 
Arv/num
ber 

Fookusvaldkondades edukalt täiustatud keskkonnasõbralike tehnoloogiliste lahenduste arv/  Environmental 
technologies successfully adapted for use in four focus areas.       

Arv/num
ber 

Fookusvaldkondades kasutusele võetud (edukalt välja töötatud) keskkonnasõbralike tehnoloogiliste 
lahenduste arv /Present environmental technologies successfully developed and improved        

 

Fookusvaldkondades edukalt kommertsialiseeritud keskkonnasõbralike tehnoloogiliste lahenduste arv/ New 
environmental technologies commercialized       

 

Eesti ja Norra ettevõtjate koostööprojektide arv/  Project partnership agreements in the beneficiary private 
sector 

 

Norra partnerite teadmussiirde tulemusena Eestis rakendatud uudsete tehnoloogiliste lahenduste ja uute 
praktikate arv, sh IT-süsteemid/ New technologies adopted in a beneficiary state, as a result of transfer of 
knowledge from a donor state partner. 

 

IKT lahenduste abil parendatud / arendatud protsesside arv/ Improvement of processes and smart Solutions 
with ICT 

 

IKT lahenduste abil parendatud / arendatud avalikule ja ärisektorile suunatud innovaatiliste teenuste arv/ 
Development of innovative services for citizens and businesses with ICT 

 

Kas projektile eelnevalt on läbi viidud väiketoetusskeemist rahastatud ettevalmistusprojekt?/ Green business 
ideas developed and assessed 

 

Kirjeldage lühidalt projekti eeldatavat mõju  loodus-, sotsiaalsele ja/või majanduskeskkonnale/ Describe in brief 
the impact of the project on nature-, social- and business environment 

 

Kirjeldage info-ja kommunikatsioonitehnoloogia tähtsust ja rolli projektis/ Describe the importance and role of ICT 
in the project 

 

Projekti tulemuste levitamisega seotud tegevused: seminarid, teabematerjalid, meediakajastused jms. 
(Kirjeldada, kui sellised tegevused on planeeritud)  /Description of the publicity and promotional activities planned in 
the project 

 

 

 

Projekti meeskond / Project team 
(isikud, kes lisaks projektijuhile osalevad projekti elluviimises.) 

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

 

Projekti  koondeelarve  / Budget of the project costs 
(summad ilma käibemaksuta, EUR) 

Abikõlblike kulude liigid /  
Types of eligible costs 

Kulud kokku / 
Total (EUR) 

Taotleja kulud / 
Costs made by the 
applicant 

Partner 1 kulud / 
Costs made by 
partner 1 

Partner 2 
kulud / Costs 
made by 
partner  2 

Partner 3 kulud / 
Costs made by 
partner  3 

    

Personalikulud/ Personnel costs 
(TA riigiabi) 

     

Lähetused/ Travel costs (TA 
riigiabi) 

     

Seadmed/ Instruments and 
equipment (TA riigiabi) 

     

Ostetavad teenused/  Services 
purchased (TA riigiabi) 

     

Materjalid ja tarvikud/ Materials 
or accessories costs (TA riigiabi) 

     

Muud kulud/ Additional costs (TA 
riigiabi) 

     

Personalikulud/ Personnel costs 
(VTA) 

     

Lähetused/ Travel costs (VTA)      

Seadmed/ Instruments and 
equipment (VTA) 

     

Ostetavad teenused/  Services 
purchased (VTA) 

     

Materjalid ja tarvikud/ Materials 
or accessories costs (VTA) 

     

Tööstusomandi õiguskaitse / 
protection of intellectual property 
(VTA) 

     

Teavitus ja välispartneri audit/ 
informing the public/auditing of 
partner (VTA) 

     

Muud kulud/ Additional costs 
(VTA) 

     

Üldkulud / Overheads (VTA)      

Personalikulud/ Personnel costs 
(NIE-le antav abi) 

     

Lähetused/ Travel costs (NIE-le 
antav abi) 

     

Seadmed/ Instruments and 
equipment (NIE-le antav abi) 

     

Ostetavad teenused/  Services 
purchased (NIE-le antav abi) 
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Materjalid ja tarvikud/ Materials 
or accessories costs (NIE-le 
antav abi) 

     

Tööstusomandi õiguskaitse / 
protection of intellectual property  
(NIE-le antav abi) 

     

Teavitus ja välispartneri audit/ 
informing the public/auditing of 
partner (NIE-le antav abi) 

     

Muud kulud/ Additional costs 
(NIE-le antav abi) 

     

Üldkulud / Overheads (NIE-le 
antav abi) 

     

Kokku / Total      

Kulude osakaal kogukuludest / 
Proportion (%)   

100%     

Oma- või kaasfinantseeringu 
summa / Self and co-financing 

amount (EUR) 
     

Toetuse summa /Grant amount 
(EUR) 

     

Ettemakse summa /  
Prepayment amount (EUR) 

     

Ettemakse osakaal toetuse 
summast / Prepayment 

proportion from grant amount (%) 
     

*Kulud ei kuulu teadus- ja arendustegevuse alla vastavalt Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 Art 31 lõige 5. Nende kulude 

katmiseks kasutatakse vähese tähtsusega abi. 

 

 

 

IV TÄIENDAV INFO/ADDITIONAL INFORMATION 
 

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/Yes Ei/No 

Vahearuande perioodid ja väljamaksete summad/ duration of interim periood and payments 

Perioodi 
alguskuupäev/beginning of 
interim period 

Perioodi lõppkuupäev/ end of 
interim period 

Aruandlusperioodi kulude 
prognoositav summa (toetus, 
oma- ja 
kaasfinantseering)/prognosis 
of payments of the interim 
period (grant, self- and co-
financing) 

Aruandlusperioodi 
toetuse prognoositav 
summa/grant amount of 
the interim period 

    

    

 
 

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 
tegemise aeg 
toetuse 
saamise kohta 
/ esitamise aeg 
juhul, kui 
otsust pole 
tehtud / Date 
of Decision 

Toetuse andja 
(toetust andva 
organisatsiooni nimi) 
/ Provider of 
financing 

Programmi nimi/ 
Name of the program 

Toetatud / esitatud 
projekti nimi / Title of 
the project 

Toetatud 
tegevused/ 
Financed activities  

Toetuse summa / 
taotluse summa 
juhul, kui otsust pole 
veel tehtud / Amount 
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Taotluse kohustuslikud lisad / Annexes 

1. projektiplaan, sh kirjeldus taotleja poolt eelnevalt läbiviidud projektidest. 

2. taotleja äriplaan, sh rahavoogude prognoos, tööjõukulude arvestuspõhimõtted ja hinnapakkumised;  

3. taotleja jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks 
kuud ja vähemalt 6 kuuline periood; 

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

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

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 8);  

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

11. esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud  ettevõtte liigi määratlemise täidetud vorm (vt Programmi korra 
Lisa 4); 

12. 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 

13. noore innovatiivse ettevõtja poolt põhitoetusskeemi raames esitatud taotluse puhul finantsdokumendid, mis 
näitavad, et vähemalt ühel kolmest eelnevast aastast on ettevõtja teadus- ja arendustegevuse kulude osakaal 
olnud vähemalt 15% ettevõtja tegevuskuludest. Juhul, kui tegu on alustava ettevõtjaga, millel puudub 
finantsminevik, välisaudiitori aruanne, mis kinnitab, et ettevõtjal on oma asutamise ajast alates teadus- ja 
arendustegevuse kulude osakaal kogu tegevuskuludest on vähemalt 15 %; 

14. suurettevõtetele teadus- ja arengutööks antava abi korral taotleja poolt koostatud analüüs (vastavalt Programmi 
korra Lisale 12), millega näidatakse detailselt, millist ergutavat mõju toetuse andmine suurettevõtjale projektis 
osalemiseks omab. Analüüs peab sisaldama usaldusväärset uurimust projekti elujõulisuse kohta taotletava 
toetusega ja taotleva toetuseta ning tooma välja sealt tuleneva ergutava mõju osakaalu, mida toetus projektile 
omab; 

15. taotleja kontserni liikmete skeem 

 

 
 
 
 

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;  
- 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. 
- juhul, kui taotleja on noor innovaatiline ettevõte, siis ei ole ta eelnevalt saanud noorele innovaatilisele 

ettevõttele antavat abi ulatuses, mis ületab Grupierandi määruse artiklis 35 sätestatud piirmäära; 
- ettevõtjast taotlejale ja kontsernile, millesse taotleja kuulub ning projekti partnerile ja kontsernile, millesse 

projekti partner kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1998/2006 (või määruse, mis asendab nimetatud määrust) kohaselt eraldatud vähese 
tähtsusega abi ei ületa koos meetme raames taotletava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 
eurot. Juhul, kui taotlejaks või partneriks on maanteetranspordi valdkonnas tegutsev ettevõtja, ei ületa jooksva 
majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos meetme 
raames taotletava toetusega 100 000 eurot;   

- ettevõtjast taotlejale ja kontsernile, millesse taotleja kuulub ning projekti partnerile ja kontsernile, millesse 
projekti partner kuulub, jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul Euroopa Komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1998/2006 (või määruse, mis asendab nimetatud määrust) 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; 

- 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 

   

 

 


