
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. 
septembri määruse nr 80 ““Eesti riikliku arengukava 
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – 
ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” 1. 

prioriteedi meetme 1.2 "Inimressursi arendamine 
ettevõtete majandusliku konkurentsivõime 

suurendamiseks" osa “Koolitustoetus” tingimused” 
lisa 1 

 

 
 

 
KOOLITUSTOETUSE TAOTLUSVORM 

 
 
 

I TAOTLEJA ANDMED (Täidab nii ettevõtjast kui ka MTÜ/SA-st taotleja) 
Taotleja ärinimi Juriidiline vorm  

 
 

FIE                              Täisühing           
Aktsiaselts                   Usaldusühing     
Osaühing                     Tulundusühistu   
Mittetulundusühing     Sihtasutus           

Taotleja Registrikood/ 
Äriregistrisse kandmata taotleja isikukood  
ja Maksu- ja Tolliametis registreerimise 
tõendi number 

Käibemaksukohustuslase 
number 

Äriregistrisse/MTÜd, 
SAde registrisse 
kandmise, FIE 
Maksuametis 
registreerimise 
kuupäev 

   

Taotleja postiaadress (tänav/küla,  linn/vald, postiindeks, maakond) 
 
 
 
Taotleja pangarekvisiidid  

 

Telefon  Faks E-post Veebiaadress 

       



Taotleja esindusõiguslik isik  Projektijuht 

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). Palume välja tuua käibejaotus (%) põhi- ja 
kõrvaltegevusalade  lõikes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taotleja lühikirjeldus 

 
 

Taotleja koolitustegevuse plaani olemasolu (märkige sobiv variant) 
Koolitustegevuse plaan on olemas  (palume  
taotlusele lisada)                                          Koolitustegevuse plaan puudub               

 
TÄIDAB ETTEVÕTJAST TAOTLEJA 

 Taotleja omanikud (juhul kui taotleja 
omanikuks on teine juriidiline isik ja/või 
taotleja kuulub kontserni, paluma välja tuua 
omanike ja/või kontserni töötajate arv, käive 
ja bilansimaht kahe viimase aasta kohta)     

Osaluse suurus (EEK) Osaluse % 

   

   



   

   

Taotleja töötajate arv  
 Kokku Naised Mehed 

 Taotluse esitamise hetkel    

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad  Eelmine majandusaasta 
Käesolev 
majandusaasta viimase 
kvartali seisuga 

Käive    
Sellest väljapoole Eesti turgusid suunatav 
käive    

Kasum/kahjum    
Bilansimaht  
Omakapital  
Rentaablus (kasumi suhe käibesse)  
Kahjumi selgitus (kui taotleja on kahjumis, palume esitada kahjumi selgitus) 
 

Koolitusel osalevate töötajate nimed ja  
ametikohad 

Koolituse pealkiri (juhul kui koolitusest 
osavõtjatele omistatakse mingil erialal 
kategooria, antakse kutsetunnistus vms., märkida 
ka see ära) 

1. 
2. 
3. 
4. 
… 
 
 
 
 
… 

 
TÄIDAB MITTETULUNDUSÜHINGUST/SIHTASUTUSEST TAOTLEJA  
 

Taotleja liik (märkige sobiv variant) 
Taotlejaks on ettevõtjate ühendus (lisada liikmete 
nimekiri ning põhikiri)                      
 

Taotlejaks on kutseühendus  (lisada liikmete 
nimekiri ning põhikiri)                                       

 
 
   Palun esitada kõigi koolitusel osalevate koolitatavate kohta järgmised andmed:  

Koolitusel osaleva töötaja 
nimi ja ametikoht 

Koolituse pealkiri (juhul 
kui koolitusest osavõtjatele 
omistatakse mingil erialal 
kategooria, antakse 

Koolitusel osaleva töötaja 
tööandja (ettevõtja) nimi  



kutsetunnistus vms., märkida 
ka see ära) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
…   

 
 Kasusaavate ettevõtjate kuulumine suurettevõtjate1 hulka (märkige sobiv variant) 

Kasusaavate ettevõtjate seas on suurettevõtja    
Kasusaavate ettevõtjate seas ei ole ühtegi 
suurettevõtjat                                                   
 

 
 

II PROJEKTI ANDMED (Täidab nii ettevõtjast kui ka MTÜ/SA-st taotleja) 
Projekti nimi  
 

Projekti tegevusvaldkond  - kriipsuta alla sobiv valdkond loendist 
Üldine juhtimisalane koolitus 
Kvaliteedijuhtimise ja muud juhtimiskvaliteediga seotud koolitused 
Personalijuhtimine  
Finantsjuhtimine 
Muu juhtimisalane koolitus 
Teenindus- ja müügialane koolitus 
Suhtlemis- ja meeskonnatööalane koolitus 
Turundusalane koolitus 
Tarkvaraalane koolitus 
Keeleõpe (erialane) 
Raamatupidamisalane koolitus 
Muu üldine täiendkoolitus 
Kitsas erialane täiendkoolitus 

1 Suurettevõtja on käesolevas määruses § 2 punktis 2 määratletud tingimustele vastav ettevõtja 



Koolitaja(d) 
Koolitaja (FIE või juriidiline isik):  
Koolituse läbiviija(d): 
Aadress: 
Telefon: 
E-post: 
Veebiaadress: 
Litsentsi olemasolu, kui tegemist on litsentseeritava koolitusega:  
Muu oluline informatsioon: 

Koolitaja valiku põhjendus 

 
 
 
 
 

Andmed  koolitusteenuse alternatiivsete hinnapakkumiste kohta (90 000 Eesti krooni ja suurema 
taotluse puhul)  
Pakkuja nimi Registri- või 

isikukood 
Summa Pakkumise lühikirjeldus 

    

    

    

Projekti finantseerimine  Summa (EEK, ilma 
käibemaksuta *) 

% 

Projekti üldmaksumus   

Toetuseks taotletav summa   

Omafinantseeringu summa   

Andmed käesoleva projektiga otseselt seotud riiklikest vahenditest või EL struktuurifondidest 
toetatud projektide kohta (märkida ära ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille kohta pole veel 
finantseerimisotsust tehtud) 
Toetuse andja või 
institutsioon, kellele 
taotlus on esitatud 

Otsuse kuupäev või 
menetluses oleva 
taotluse esitamise 
kuupäev 

Toetuse/taotluse 
summa 

Projekti nimi 

    

    

    



* Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane ja tal ei ole võimalust ennast 
käibemaksukohustuslaseks registreerida, näidatakse summad koos käibemaksuga. Viide määruse 
paragr.-le. 
 

III PROJEKTI KIRJELDUS (Täidab nii ettevõtjast kui ka MTÜ/SA-st taotleja) 
Projekti periood 
(märkida projekti  algus- ja lõpukuupäev arvestusega, et antud vahemikku jäävad kõik projekti tegevused  ning 
kõikide projekti tegevustega seotud arvete ja maksekorralduste kuupäevad)  
Projekti alguskuupäev (ei tohi olla varasem kui 
taotluse sihtasutusele esitamise kuupäev) 

Projekti tegevuste lõppkuupäev (maksimaalselt 12 
kuud alates projekti alguskuupäevast) 

  

Projekti rakendamise asukoht (maakonna, valla/linna/asula/küla nimi, kus ettevõte hakkab projekti 
tulemusi rakendama)  
 

  Koolitusvajaduse kirjeldus (millest on tingitud koolitusprojekti ellu kutsumine, milline on kitsaskoht, 
mida loodetakse antud koolitusega lahendada) 
 

Projekti eesmärgid ning projekti oodatavad  tulemused (näidata ära projekti seos taotleja 
koolitustegevuse plaani ja äri-eesmärkidega, mida konkreetselt antud koolituse tulemusena soovitakse 
saavutada ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koolituse läbiviimise aeg (koolituste toimumise 
kuupäevad ja kella-ajad) 

Koolituse läbiviimise koht (täpne aadress) 

  

  



Kokkuvõte projekti eeldatavatest mõjudest (kuidas saab koolituse tulemusi mõõta ning kuidas neid 
rakendada igapäevatöös)  

          
 
 
 

Projekti otsene mõju töökohtade loomisele 
 Kokku Naised Mehed 

Projekti tulemusena loodud uued töökohad projekti 
lõppedes (prognoos)2    

Projekti elluviimise tulemusena loodud uued töökohad 12 
kuud peale projekti lõppemist (prognoos)    

Näidata projekti elluviimise tulemusena säilitatavate 
töökohtade arv (prognoos)3    

Kokkuvõte projekti tegevustest 
Koolitus/etapp/moodul Toimumise aeg Koolituse/etapi/mooduli 

oodatav tulemus 
   

   

   

   

Projekti eelarve kululiikide kaupa 

Kululiik (ilma 
käibemaksuta summades)4 Hulk 5 Ühe ühiku hind  Kogumaksumus Märkused 

1. Koolitajaga seotud 
kulud (maksumus ja 
maht etappide, 
moodulite või 
tegevuste kaupa)  

 

    

1.1. Koolitaja tasu  

1.2. Sõidukulud 

1.3. Majutuskulud 

    

2 Hinnake, mitu täistöökohta Teie ettevõttes otseselt projekti tulemusena juurde luuakse. Arvestage 
ainult neid lisanduvaid töökohti, mis jääksid projekti mittekäivitamisel juurde loomata. 
3 Hinnake, mitu täistöökohta Teie ettevõttes otseselt projekti tulemusena juurde säilib. Arvestage ainult 
neid säilitatavaid töökohti, mis projekti mittekäivitamisel kaotataks. 
4 Juhul kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane ja tal ei ole võimalust ennast 
käibemaksukohustuslaseks registreerida, näidatakse summad koos käibemaksuga 
5 Märkida lahtrisse, millise kalkulatsiooni alusel on eelarve koostatud (koolitaja tööpäevade või 
töötundide arv, koolitusest osavõtnute arv, ööbimiste arv jne.) 



2. Koolitusel osalejatega 
seotud kulud 
(maksumus ja maht 
etappide, moodulite või 
tegevuste kaupa)  

 

    

2.1. Sõidukulud 

2.2. Majutuskulud 

    

3. Muud koolitamisega 
seotud ühekordsed 
kulud (maksumus ja 
maht etappide, 
moodulite või tegevuste 
kaupa)  

    

3.1. Vajalike 
koolitusmaterjalide kulud  

3.2. Ruumide ja tehnika 
rentimise kulud 

3.3. Suulise tõlke 
läbiviimise kulud 

3.4. Struktuuritoetuse 
sümboolika kasutamisega 
seotud kulud 

    

Abikõlblikud kulud kokku     

 
 
 
IV HORISONTAALSED INDIKAATORID (Täidab nii ettevõtjast kui ka MTÜ/SA-st 
taotleja) 
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) 
   Ei mõjuta meeste ja naiste vahelist soolist ebavõrdsust 

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 (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 



Vali sobiv: 
  On neutraalne 
  Infoühiskonda edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas) 

Projekti mõju keskkonna seisundile 
Vali sobiv: 

  On suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
   keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas) 
   neutraalne 

 
 
  V KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID 

1) koolitaja poolt väljastatud informatsioon koolituse kohta, mis sisaldab koolitusel käsitletavate 
teemade kirjeldust, koolituse läbiviijate või lektorite nimesid, koolituse maksumust ja mahtu etappide, 
moodulite või tegevuste kaupa, koolituse toimumise aega ja kohta; 
2) koolitaja pädevust ja tegutsemise õigust tõendavad dokumendid (litsentsid ja koolitusload nende 
olemasolu korral, koolitajate elulookirjeldused jmt); 
3) taotleja koolitustegevuse plaan juhul, kui see on olemas; 
4) kutseühenduse põhikiri ja liikmete nimekiri juhul, kui taotlejaks on kutseühendus; 
5) ettevõtjate ühenduse põhikiri juhul, kui taotlejaks on ettevõtjate ühendus;  
6) taotleja poolt koolitajale esitatud koolituse lähteülesanne; 
7) 90 000 Eesti krooni ja suurema toetuse taotluse puhul peab taotleja esitama vähemalt kolme 
omavahel sõltumatu pakkuja poolt väljastatud sisu poolest võrreldavat koolitusteenuse 
hinnapakkumist;  
8) äriühing ja tekkepõhise raamatupidamisega füüsilisest isikust ettevõtja esitab 15 000 Eesti krooni ja 
suurema taotluse puhul viimase majandusaasta aruande ning jooksva majandusaasta bilansi ja 
kasumiaruande, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 3 kuud; 
9) kassapõhise raamatupidamisega füüsilisest isikust ettevõtja esitab 15 000 Eesti krooni ja suurema 
taotluse puhul viimase majandusaasta tulude ja kulude koondi ning jooksva majandusaasta kulude-
tulude koondi, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui 3 kuud; 
10) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 
11) füüsilisest isikust ettevõtja puhul Maksu- ja Tolliameti tõend füüsilisest isikust ettevõtja 
arvelevõtmise kohta juhul, kui füüsilisest isikust ettevõtja ei ole registreeritud äriregistris  

    
 

Maksu- ja Tolliameti tõend füüsilisest isikust ettevõtja arvele võtmise kohta 

Väljastamise kuupäev  Maksuvõlg ei/jah 
(suurus (kr))  

 
 
 
 
 
 
   VI TAOTLUSE KINNITAMINE  



Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 
1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja 

ehtsad; 
2) taotlejal ei tohi olla taotluse esitamisel ja taotluse menetluse kestel riiklike maksude osas 

maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud 
maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse; 

3) ettevõtjast taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja 
arvatud avalikult noteeritud ettevõtetel, peavad olema registreeritud kas Eesti Vabariigis või 
territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks “Tulumaksuseaduse” 
tähenduses; 

4) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või 
pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 

5) taotlejal on nõutavad vahendid projekti oma- või kaasfinantseeringu tagamiseks vastavalt määruse 
§ 17 toodud nõuetele; 

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

 
Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku:  
1)  järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
1) taotleja suhtes “Struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 

teostamiseks/realiseerimiseks/tagamiseks; 
2) 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.: 

 taotleja /toetuse saaja nimi; 
 taotleja /toetuse saaja kontaktandmed; 
 projekti nimi; 
 toetuse summa. 

 
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.  

 
Taotleja esindusõigusliku esindaja 
nimi 

Allkiri Kuupäev 

   

  VII TAOTLUSE EELKONTROLL  
Taotluse vastuvõtja 

(maakondlik arenduskeskus) 

Töötaja nimi Kuupäev Allkiri 

    

Kommentaarid: 

 



VIII TAOTLUSE REGISTREERIMINE EASis 

Taotluse registreerimise number: 
(Aasta/prioriteet/meede/skeem/jrk.nr.)  

Taotluse registreerimise kuupäev:  

Sekkumisvaldkonna kood:  

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
 

 
 
 
 
 


