
 
 
 
 
 
 
 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. septembri 2005. a 
määruse nr 114 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu 

struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne 
programmdokument aastateks 2004-2006” meetme nr 2.1 

“Ettevõtete arengu toetamine” osa “Ekspordiplaani 
programm” tingimused” 

lisa 1 

 
  

 
ETTEVÕTETE ARENGU TOETAMISE MEETME OSA “EKSPORDIPLAANI PROGRAMM” 

TAOTLUSVORM EKSPORDIPLAANI KOOSTAMISEKS 
 
 

I TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja ärinimi Juriidiline vorm  

 
 

Aktsiaselts             Muu          
Osaühing            
 

Äriregistri kood  Käibemaksukohustuslase number 
Äriregistrisse kandmise 
kuupäev 

   

Taotleja postiaadress 

 

Taotleja pangarekvisiidid 

 
 
Audiitorfirma/audiitor 

 

Telefon/Fax E-post Veebiaadress 

      

Taotleja esindusõiguslik isik  
 

Kontaktisik 
 

Nimi: 
Ametikoht:  
Telefon: 
E-post: 
Esinduse alus:  

Nimi: 
Ametikoht:  
Telefon: 
E-post: 
 



Taotleja põhitegevusalad, toode  
Kui toetust taotletakse projektile, mis ei ole seotud põhitegevusalaga, näidatakse ära ka kõrvaltegevusala(d), ning 

erinevate tegevuste osakaalud käibes. 

 
 
 
 
 
 
Taotleja omanikud (osalus vähemalt 5 %) 
                                                                 

Osaluse suurus 
 

 EEK % 

   

   

Ettevõtja tähtsamad majandusnäitajad 

 3 viimase aasta näitajad1 

Käesoleva 
majandusaasta 

viimase kvartali 
seisuga 

     
Käive      

Ekspordikäive     

Kasum     

Omakapital     

Bilansimaht     

Töötajate arv     

Taotleja eksporttooted/teenused ja turud (märkida eksporttooted ja eksportkäibe osakaalud eksportturgude 
lõikes viimase majandusaasta seisuga) 

 
Eksportturg Osakaal eksportkäibes Eksporttooted 

   

   

Saadud vähese tähtsusega abi2 
 
Otsuse kuupäev vähese 
tähtsusega abi andmiseks Vähese tähtsusega abi andja Vähese tähtsusega abi 

suurus 

   

   

   

 
 
 

II PROJEKTI ANDMED 

1 Juhul kui Taotleja on tegutsenud vähem kui 3 majandusaastat, siis märkida näitajad 1 või 2 
majandusaasta kohta. 
2 vastavalt rahandusministri 22.04.2004 määrusele nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja 
vorm 



Projekti nimi 

 

Projekti alguskuupäev (kulude abikõlblikkuse algus) Projekti tegevuste lõppkuupäev (kulude 
abikõlblikkuse lõpp) 

  

Projekti finantseerimine  Summa (EEK, ilma Osakaal 
Projekti üldmaksumus   
Toetuseks taotletav summa   
Omafinantseeringu summa   

Valitud konsultant, valiku põhjendus 

 
 

Projekti eksporttooted/teenused ja eksportturud (märkida eksporttooted/teenused  turgude lõikes) 
  
 
 
 Projekti eesmärgid (kirjeldada ekspordiplaani koostamise ja elluviimise eesmärke ja selle loodetavaid mõjusid. 

Selgitada käibeprognooside aluseks olevat arvutuskäiku, sh arvesse võetud tegevusriske) 
 

Prognoosid (EEK, märkida alates viimasest majandusaastast kuni ekspordiplaani elluviimisele järgneva 2. aastani) 

  

Aasta       

Käive        

Ekspordikäive kokku       
Projektiga seotud 
toodete/teenuste 
ekspordikäive  

      

- sihtriik 1       

- sihtriik 2       

- sihtriik…       

Töötajate arv       
 
 
 

III LISAANDMED TAOTLEJA KOHTA 

Toote/teenuse kirjeldus 
(kirjelda projektiga seotud 
toodet/teenust) 

 



Kliendid ja hankijad (loetle 
senised suuremad kliendid 
või kliendigrupid, neile 
antavad maksetähtajad, 
siduvad lepingud jm oluline. 
Sama info hankijate kohta.) 

 

Ülevaade senisest 
eksporttegevusest 
(alustamisaasta, peamised 
turundustegevused, 
tulemused, kliendibaas) 

 

Ressursid (kirjeldada 
tootmistehnoloogiast 
tulenevaid eeliseid, 
pudelikaelu, tootmisressursi 
ja personali piisavust 
ekspordiplaani elluviimise 
eesmärkide täitmiseks, 
juurde värvatava personali 
funktsiooni ja 
kvalifikatsiooni, planeeritud 
investeeringuid tootmisse) 

 

Teadmised, kogemused, 
oskusteave (kirjeldada 
olemasolevaid/vajaminevaid 
teadmisi, kogemusi ja 
oskusteavet projekti 
tegevusvaldkonnas) 

 

Äriprotsesside juhtimine 
(kirjeldada ettevõttes 
kasutatavaid 
kvaliteedisüsteeme,  
nimetada 
kvaliteedisertifikaadid, 
kirjeldada praagi osakaalu 
ja  juhtimist) 

 

Meeskond (kirjeldada 
ekspordiplaani koostavat ja 
elluviivat meeskonda, sh 
haridust ja eelnevat 
töökogemust) 

 

Finantsseis (kirjelda 
ettevõtte finantsseisu, selle 
eripärasid ning võimekust 
kaasata vajadusel 
ekspordiplaani 
koostamiseks ja  
elluviimiseks lisaressursse) 

 



Tootearendus (kirjeldada 
teostatud ja kavandatavat 
tootearendust, sellest 
tulenevaid 
konkurentsieeliseid ning 
arendustegevusele 
kulutatavaid ressursse) 

 

Konkurentsieelised, 
tugevused (kirjelda 
konkurente, 
konkurentsieeliseid ning 
nende unikaalsust; millised 
on ettevõtte tugevused) 

 

Nõrkused, ohud (kirjelda 
ettevõtte nõrkusi ning ette- 
võetud samme nõrkuste 
ületamiseks; millised on 
väliskeskkonnast tulenevad   
ohud, mil määral on 
nendega plaanide 
koostamisel arvestatud) 

 

 
 
IV PROJEKTI MÕJU LAIEMALT 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt Vali sobiv 

On suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele (lisada kirjeldus, kuidas)  

Vähendab soolist ebavõrdsust (lisada kirjeldus, kuidas)  

Projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist soolist ebavõrdsust  

Kirjeldus ... 
 
 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives Vali sobiv 

projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerumist tööturule (lisada kirjeldus, kuidas)  

projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes  

projekt edendab naisettevõtlust (lisada kirjeldus, kuidas) 
 

 

projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist (lisada kirjeldus, kuidas)  

projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav  

Kirjeldus ... 
 

Projekti mõju infoühiskonna arengule Vali sobiv 

on neutraalne  

on infoühiskonda edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas)  



Kirjeldus ... 
 
 
 
Projekti mõju keskkonnaseisundile Vali sobiv 

on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas)  

on keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas)  

neutraalne  

Kirjeldus ... 
 
 

Projekti rakendamise piirkond Vali sobiv 

maakond  

üks või enam valda  

Üks või enam linna  

Rahvusvaheline  

 
 

V  ANDMED DOKUMENTIDE KOHTA 
Maksu- ja Tolliameti tõend  (esitatakse paberkandjal taotluse esitamisel või sihtasutuse esimesel 
nõudmisel) 

Väljastamise kuupäev  Maksuvõla suurus (kr)  

Konsultatsiooniteenuse hinnapakkumised 

Konsultant Pakkumise kuupäev Maksumus käibemaksuta 

   

   

   

 
 

VI KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID 

Kontrolli, kas taotlusele on lisatud järgmised dokumendid: jah? 

1. Konsultandi ja taotleja poolt koostatud ja allkirjastatud konsultandi tööplaan päevade või tundide 
lõikes 

 

2. Taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruanne, auditeerimise 
kohustusega taotleja korral viimase majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega 

 

3.  Jooksva majandusaasta kasumiaruanne ja bilanss, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 
kaks kuud 

 

4. Volikiri, kui esindusõiguslik isik esindaja tegutseb volituse alusel.  

5. Konsultatsiooniteenuse hinnapakkumiste alusel välja valitud hinnapakkumine  

Kontrolli, kas on olemas järgmised tõendusdokumendid: jah? 



1. Vähemalt kolme üksteisest sõltumatu pakkuja poolt väljastatud sisu poolest võrreldavat 
konsultatsiooniteenuse hinnapakkumist 

 

2.  Maksu- ja Tolliameti tõend ajatamata maksuvõlgnevuste puudumise kohta, väljastatud mitte varem kui 
10 päeva enne taotluse EAS-is registreerimise kuupäeva 

 

 
VII TAOTLUSE KINNITAMINE 

Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku:  
1) järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
2) taotleja suhtes “Struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 
teostamiseks/realiseerimiseks/tagamiseks. 
 
Allkirjaga kinnitan alljärgnevat:  
1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  
2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 

tehtud pankrotiotsust;  
3) taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt määruse § 17 toodud 

nõuetele; 
4) taotlejal puudub maksuvõlg riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud; 
5) ettevõtjast taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud 

avalikult noteeritud ettevõtetel, on registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala 
maksumääraga territooriumiks “Tulumaksuseaduse” tähenduses; 

6)  juhul, kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või 
“Struktuuritoetuse seaduses” sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on need 
väljamaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 

7) Viimase kolme aasta jooksul saadud vähese tähtsusega abi ei ületa kokku vähese tähtsusega abi 
ülempiiri 100000 (ükssada tuhat) eurot. 

 
Käesolevas taotluses loen ärisaladuseks teabe minu kui ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine 
teistele isikutele võib kahjustada 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 
Struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides nimetatud, samuti muudes õigusaktides 
nimetatud kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, s.h. kuid mitte ainult: 

1. taotleja /toetuse saaja nimi; 
2. taotleja /toetuse saaja kontaktandmed; 
3. projekti nimi; 
4. toetuse summa. 

 
Otsusest palun teavitada 

   E-posti teel     Posti teel             

Taotleja esindusõiguslik isik Allkiri Kuupäev 
   

 



 
VII TAOTLUSE REGISTREERIMINE EASis (täidab taotluse vastuvõtja) 

 
Taotluse registreerimise 
number: Aasta/prioriteet/meede/skeem/jrk. Nr. 

Taotluse registreerimise 
kuupäev:  

Sekkumisvaldkonna kood:  

Taotlus esitati posti teel     Taotlus esitati digitaalselt    

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
 

 



Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. septembri 2005. a 
määruse nr 114 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu 

struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne 
programmdokument aastateks 2004-2006” meetme nr 2.1 

“Ettevõtete arengu toetamine” osa “Ekspordiplaani 
programm” tingimused” 

lisa 2 

 
  

 
ETTEVÕTETE ARENGU TOETAMISE MEETME OSA “EKSPORDIPLAANI PROGRAMM” 

TAOTLUSVORM EKSPORDIPLAANI ELLUVIIMISEKS 
 
 

I TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja ärinimi Juriidiline vorm  

 
 

Aktsiaselts          Muu          
Osaühing            
 

Äriregistri kood Käibemaksukohustuslase number Äriregistrisse kandmise 
kuupäev 

   

Taotleja postiaadress 

 

Taotleja pangarekvisiidid 

 
 
Audiitorfirma/audiitor 

 

Telefon/Fax E-post Veebiaadress 

   

Taotleja esindusõiguslik isik  Kontaktisik 

Nimi: 
Ametikoht:  
Telefon: 
E-post: 
Esinduse alus:  

Nimi: 
Ametikoht:  
Telefon: 
E-post: 
 

Taotleja põhitegevusalad  
Kui toetust taotletakse projektile, mis ei ole seotud põhitegevusalaga, näidatakse ära ka kõrvaltegevusala(d). 

 
 
 
 Taotleja omanikud (osalus vähemalt 5 %) 
                                                                 

Osaluse suurus 
 



 EEK % 

   

   

   

Ettevõtja tähtsamad majandusnäitajad 

 3 viimase aasta näitajad 

Käesoleva 
majandusaasta 

viimase kvartali 
seisuga 

     
Käive      

Ekspordikäive     

Kasum     

Omakapital     

Bilansimaht     

Töötajate arv     

Taotleja eksporttooted/teenused ja turud (märkida eksporttooted ja eksportkäibe osakaalud eksportturgude lõikes 
viimase majandusaasta seisuga) 

 

Eksportturg Osakaal eksportkäibes Eksporttooted 

   

   

Saadud vähese tähtsusega abi3 
 
Otsuse kuupäev vähese 
tähtsusega abi andmiseks Vähese tähtsusega abi andja Vähese tähtsusega abi 

suurus 

   

   

   

 
 
 

II PROJEKTI ANDMED 

Projekti nimi 

 

Projekti eksporttooted/teenused ja eksportturud (märkida eksporttooted/teenused  turgude lõikes) 
  
 
 
 

3 vastavalt rahandusministri 22.04.2004 määrusele nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja 
vorm 



Projekti alguskuupäev (kulude abikõlblikkuse algus) Projekti tegevuste lõppkuupäev (kulude 
abikõlblikkuse lõpp) 

  

Projekti finantseerimine  Summa (EEK, ilma käibemaksuta) Osakaal 
Projekti üldmaksumus   
Toetuseks taotletav summa   
Omafinantseeringu summa   

Projekti eesmärgid (kirjeldada ekspordiplaani elluviimise  eesmärke) 

 

Prognoosid (EEK, märkida alates viimasest majandusaastast kuni ekspordiplaani elluviimisele järgneva 2. aastani) 

  

Aasta       

Käive        

Ekspordikäive       
Projektiga seotud 
toodete/teenuste 
ekspordikäive 

      

- sihtriik 1       

- sihtriik 2       

- sihtriik…       

Töötajate arv       
Projekti kulud (EEK, ilma käibemaksuta) 

Kululiik Toetuseks taotletav 
summa  

Omafinantseeringu 
summa  Kokku  

    

    

    

 
 
 
 

III PROJEKTI MÕJU LAIEMALT 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt Vali sobiv 

On suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele (lisada kirjeldus, kuidas)  

Vähendab soolist ebavõrdsust (lisada kirjeldus, kuidas)  

Projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist soolist ebavõrdsust  

Kirjeldus ... 
 
 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives Vali sobiv 



projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerumist tööturule (lisada kirjeldus, kuidas)  

projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes  

projekt edendab naisettevõtlust (lisada kirjeldus, kuidas) 
 

 

projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist (lisada kirjeldus, kuidas)  

projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav  

Kirjeldus ... 
 

Projekti mõju infoühiskonna arengule Vali sobiv 

on neutraalne  

on infoühiskonda edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas)  

Kirjeldus ... 
 
 
 
Projekti mõju keskkonnaseisundile Vali sobiv 

on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas)  

on keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas)  

neutraalne  

Kirjeldus ... 
 
 

Projekti rakendamise piirkond Vali sobiv 

maakond  

üks või enam valda  

Üks või enam linna  

Rahvusvaheline  

 
 
 

IV  ANDMED DOKUMENTIDE KOHTA 
Maksu- ja Tolliameti tõend  (esitatakse paberkandjal taotluse esitamisel või sihtasutuse esimesel 
nõudmisel) 

Väljastamise kuupäev  Maksuvõla suurus (kr)  

 
 

 
V KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID 

 

Kontrolli, kas taotlusele on lisatud järgmised dokumendid: jah? 

1. Ekspordiplaan  



2. Taotleja seadusliku esindaja poolt kinnitatud viimase majandusaasta aruanne, auditeerimise kohustusega 
taotleja korral viimase majandusaasta aruanne koos audiitori otsusega 

 

3.  Ekspordiplaani elluviimise detailne eelarve ja rahavoogude prognoos viieks aastaks  

4. Jooksva majandusaasta kasumiaruanne ja bilanss, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui kaks 
kuud 

 

5. Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel  

Kontrolli, kas on olemas järgmine tõendusdokument jah? 

1.  Maksu- ja Tolliameti tõend ajatamata maksuvõlgnevuste puudumise kohta, väljastatud mitte varem kui 
10 päeva enne taotluse EAS-is registreerimise kuupäeva 

 

 



 
VI TAOTLUSE KINNITAMINE 

Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku: 
1) järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
2) taotleja suhtes “Struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 
teostamiseks/realiseerimiseks/tagamiseks. 
 
Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 
1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  
2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 

tehtud pankrotiotsust;  
3) taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt määruse § 17 toodud 

nõuetele; 
4) taotlejal puudub maksuvõlg riiklike maksude osas, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud; 
5) ettevõtjast taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud 

avalikult noteeritud ettevõtetel, on registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala 
maksumääraga territooriumiks “Tulumaksuseaduse” tähenduses; 

6)  juhul, kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või 
“Struktuuritoetuse seaduses” sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on need väljamaksed 
tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 

7) Viimase kolme aasta jooksul saadud vähese tähtsusega abi ei ületa kokku vähese tähtsusega abi ülempiiri 
100000 (ükssada tuhat) eurot. 

 
Käesolevas taotluses loen ärisaladuseks teabe minu kui ettevõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine 
teistele isikutele võib kahjustada 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 
Struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides nimetatud, samuti muudes õigusaktides 
nimetatud kohustuste ja ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, s.h. kuid mitte ainult: 

5. taotleja /toetuse saaja nimi; 
6. taotleja /toetuse saaja kontaktandmed; 
7. projekti nimi; 
8. toetuse summa. 

 
Otsusest palun teavitada 

   E-posti teel     Posti teel             

Taotleja esindusõiguslik isik Allkiri Kuupäev 
   

 



 
VII TAOTLUSE REGISTREERIMINE EASis (täidab taotluse vastuvõtja) 

 
Taotluse registreerimise 
number: Aasta/prioriteet/meede/skeem/jrk. Nr. 

Taotluse registreerimise 
kuupäev:  

Sekkumisvaldkonna kood:  

Taotlus esitati posti teel     Taotlus esitati digitaalselt     

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


