
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25.08.2005. a 
määruse nr 97 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu 

struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne 
programmdokument aastateks 2004-2006” meetme nr 2.3 

“Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine" 
osa "Tehnoloogia arenduskeskused” tingimused” 

lisa  
 

TAOTLUSE REGISTREERIMINE Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses (täidab EAS) 
Taotluse registreerimise number 
(aasta/prioriteet/meede/meetme osa/jrk nr)  

Taotluse registreerimise kuupäev  
Sekkumisvaldkonna kood  
Registreerija nimi Kuupäev Allkiri 
   

 

Taotlus tuleb esitada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi: EAS) kas paberkandjal ühes eksemplaris 
ja elektrooniliselt CD-plaadil, või elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult kasutades taotlusvormi. Taotluse 
lisa nr. 1 "Uurimistöö kava" tuleb esitada lisaks ka inglise keelde tõlgituna. Digitaalsed materjalid tuleb esitada 
kasutades Microsoft Office paketis kasutatavaid failide formaate ja/või pdf-formaati. Kõik paberkandjal esitatud 
taotluse leheküljed peavad olema allkirjastatud taotleja esindaja poolt. Taotlus tuleb esitada aadressil: 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Liivalaia 13/15 
Tallinn  10118 
harri.faimann@eas.ee 
 

EAS jätab endale õiguse avalikustada taotluse peatükis “Avalikud üld- ja kontaktandmed” märgitud andmed. EAS 
tagab teiste käesolevas taotluses ja selle lisades esitatud andmete konfidentsiaalsuse. 
 
 

1. AVALIKUD ÜLD- JA KONTAKTANDMED 
Tehnoloogia arenduskeskuse (edaspidi: TAK) nimi   
 
Äriregistri kood Registreerimise kuupäev Käibemaksukohustuslase number 

   
Aadress e-post 

  
Maakond Linn Postiindeks 

   
Kontaktisiku perekonnanimi Eesnimi Amet 

   
e-post Telefon GSM Faks 

    
TAKi taotluse eelarve (EEK) Taotletav toetus (EEK) Projekti alguskuupäev Projekti lõppkuupäev 

   
TAKi uurimistöö fookuse lühikokkuvõte või valdkonda kirjeldavad võtmesõnad  (kuni 300 tähemärki). 

 

 



 
 2. TAK STRATEEGIA 

TAK VISIOON. Tuua välja konsortsiumi partnerite ühine nägemus TAK soovitud tulevikuseisundist seitsme aasta perspektiivis. Detailsemalt ja 
võimalusel mõõdetavalt määratleda, milline osa visioonist saavutatakse kolme aastaga.  (kuni 1000 tähemärki) 

 

 
TAK MISSIOON (kuni 600 tähemärki) 

 

 
TAK TEHNOLOOGIAPORTFELLI KIRJELDUS  Lühikirjeldus konsortsiumi partnerite ühisest nägemusest TAK põhioskustest ning teistest 
tehnoloogilistest ja teaduslikest kompetentsidest kahe aasta perspektiivis  (kuni 2500 tähemärki). 
 

 



 
 3. PROJEKTI KULUDE EELARVE 

PROJEKTI EELARVE   

Kulud perioodide lõikes Kululiik  (tuhat EEK) Kokku 
III IV V VI 

Tööjõukulud      
Seadmed      
Materjalid ja tarvikud      
TAK ettevõtluspartneritelt ostetud teenused      
TAK teaduspartneritelt ostetud teenused      
Kolmandatelt osapooltelt ostetud teenused      
Lähetused      
Üldkulud      
Kokku      
Taotletav toetus      

Taotletav toetusmäär 
(%)  Taotletav toetussumma kokku (EEK) 

Projekti liik 
Toetusmäär 

% Toetusmäära mõjutavad tegurid (vastavalt määruse tingimustele) 

Alusuuring
 

 
Projekti teostab väike- või keskmise 
suurusega ettevõtja

 

Rakendusuuring
 

 
Projekti tulemused avalikustatakse 
laialdaselt 

 

Projekt vastab EL teadus- ja 
arendustegevuse raamprogrammi 
raames teostatava projekti või 
programmi eesmärkidele

 

Tootearendus
 

 
Pprojektiga kaasneb efektiivne 
piiriülene koostöö

 

Projektiga kaasneb vähemalt ühe 
eraettevõtte ja vähemalt ühe TA 
asutuse vaheline efektiivne koostöö

 

PROJEKTI FINANTSEERIMISPLAAN 
Finantseerija Finantseerimise liik Summa Osakaal 

(%) Finantseerija otsus 

EAS Toetus   
    
    
    
    
    
KOKKU  100  

 
 
 

 4. PROJEKTI MÕJU  
Hinnake projekti mõju projekti lõppedes ning viie aasta jooksul pärast projekti lõppu 

Aasta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Säilitatud töökohad (tk, mehed/naised), sh partnerid / / / / / / 
Loodud töökohad (tk, mehed/naised), sh partnerid / / / / / / 
Projektis tekkinud intellektuaallomandi müük (milj EEK)  
TAKi pinnalt tekkinud patentide/patenditaotluste ja kasulike 
mudelite/kasulike mudelite taotluste arv       

Tegevusse kaasatud kraadiõppurite arv       
TAKi pinnalt tekkinud publikatsioonide, konverentsiettekannete arv       
TAKi pinnalt tekkinud uute tehnoloogiate/toodete arv       
TAK pinnalt tekkinud uute ettevõtete arv       



PROJEKTI MUUD MÕJUD   
1) Millised on projekti mõjud Eesti ettevõtlusele laiemalt? Mõjude avaldumise aeg?  
2) Millised on projekti mõjud ühiskonnale (avalikud teenused, tervishoid, sotsiaalteenused, turvalisus, oskuste arenemine jne)? Mõjude avaldumise aeg? 

 

EAS FINANTSEERIMISE MÕJU 
Kui EAS ei toetaks projekti, siis kui tõenäoline oleks projekti teostamine samas rahalises mahus? 
Üldse mitte tõenäoline     Vähe tõenäoline               Pigem tõenäoline             Väga tõenäoline                
Kui EAS ei toetaks projekti, siis kui tõenäoline oleks projekti teostamine sama tehnoloogilise riskiga? 
Üldse mitte tõenäoline     Vähe tõenäoline               Pigem tõenäoline             Väga tõenäoline                
Kui EAS ei toetaks projekti, siis kui tõenäoline oleks projekti teostamine sama ajaga? 
Üldse mitte tõenäoline     Vähe tõenäoline               Pigem tõenäoline             Väga tõenäoline                
Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 

  projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt vähendab soolist ebavõrdsust (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist soolist ebavõrdsust 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 
  projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerumist tööturule (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt edendab naisettevõtlust (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav 

Projekti mõju infoühiskonna arengule 
  projekt on infoühiskonna arengu seisukohalt neutraalne 
  projekt on infoühiskonna arengu seisukohalt edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas) 

Projekti mõju keskkonnale 
  projekt on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt on keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt on keskkonnasõbralikkuse seisukohalt neutraalne 

 
 
 



5. MUU 

Muu oluline informatsioon  Soovi korral võib taotleja omal valikul lisada täiendavat informatsiooni TAKi kohta   (kuni 7000 märki). 

 



 

6. TOETUSE TAOTLEJA KINNITUS 
Allkirjaga kinnitan järgnevat:  
– kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  
– taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud 

pankrotiotsust; 
– taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt määruses toodud nõuetele; 
– taotlejal puudub ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas; 
– juhul, kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või “Struktuuritoetuse 

seaduses” sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on need maksed tehtud tähtaegselt ja nõutud 
summas. 

 
Allkirjaga annan Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele nõusoleku: 

– järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
– taotleja suhtes “Struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 

teostamiseks /realiseerimiseks/ tagamiseks. 
– õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende algallikatest. 

 
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, sh: 
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 seadusliku esindaja nimi ja 
ametialane positsioon Allkiri Koht ja kuupäev 

   
 

7. LISAD  
 
1. UURIMISTÖÖ KAVA 

Projekti kõiki tegevusi hõlmav koonddokument, mis sisaldab strateegiliste arendussuundade ja nende 
raames teostatavate alamprojektide kirjeldusi, alamprojektide eesmärke, tegevusi poolaastate kaupa, 
oodatavaid tulemusi, projekti ja alamprojektide eelarveid (koos detailsete kulutuste kalkulatsioonide ja 
selgitustega) 

 
2. TAOTLEJA RAHAKÄIBE EELARVE (koos üksikasjalike selgitustega) 
 
3. TAK SENISE TEGEVUSE ARUANNE (kajastab taotluse esitamiseni läbiviidud tegevusi) 
 
4. TEADUS- JA ETTEVÕTLUSPARTNERITE POOLT ALLIKRJASTATUD DOKUMENT, mis tõendab 

määruse §6 lg 2 p 5 nõuete täitmist  
 

5. VOLIKIRI  
(juhul kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel) 
 

6.  PROJEKTI KULUDE JAOTUS OMAFINANTSEERINGUS OSALEVATE PARTNERITE VAHEL 
 
7. ETTEVÕTLUSPARTNERI(TE) KINNITUSKIRI OMAFINANTSEERINGUS OSALEMISE KOHTA 
 
8. MAKSUAMETI TÕEND (soovituslik) 
 Taotlejal ei ole maksuvõlga taotluse esitamise hetkel riiklike maksude osas 


