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ETTEVÕTETE ARENGU TOETAMISE MEETME OSA “NÕUSTAMISTOETUS” 
TAOTLUSVORM 
 
 

I TAOTLEJA ANDMED 
Taotleja ärinimi Taotleja õiguslik vorm  

 
 

  FIE                     
  Täisühing  
  Aktsiaselts   
  Usaldusühing   
  Osaühing  
  Tulundusühistu  
 

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

Käibemaksukohustuslase 
number 

Äriregistrisse 
kandmise, FIE 
Maksuametis 
registreerimise 
kuupäev 

   

Taotleja postiaadress 

 

Taotleja pangarekvisiidid 

 
 
 

Telefon ja fax E-post Veebiaadress 

      



Taotleja esindusõiguslik isik  Projektijuht 

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

Nimi: 
Ametikoht:  
Telefon: 
E-post: 

Taotleja põhitegevusala(d)  
Kui toetust taotletakse projektile, mis ei ole seotud põhitegevusalaga, näidatakse ära ka 
kõrvaltegevusala(d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taotleja omanikud (osalus vähemalt 5 %) 
                                                                 

Osaluse 
suurus (EEK) % 

   

   

   

   

Töötajate arv  Kokku Naised Mehed 

Taotluse esitamise hetkel    

Ettevõtja tähtsamad majandusnäitajad Eelmine 
majandusaasta 

Käesolev majandusaasta viimase 
kvartali seisuga 

Käive    

Sellest väljapoole Eestit suunatud käive   

Kasum   
Bilansimaht   
Omakapital   
Rentaablus (kasumi suhe käibesse)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II PROJEKTI ANDMED 

Projekti nimi Projekti tegevusvaldkond 

  

Projekti periood 
(märkida projekti  algus- ja lõpukuupäev arvestusega, et antud vahemikku jääb kõikide projekti tegevuste 
elluviimine ning projekti kõikide kulude tekkekuupäevad) 
Projekti alguskuupäev (ei tohi olla varasem kui 
taotluse sihtasutusele esitamise kuupäev) 

Projekti tegevuste lõppkuupäev 
(maksimaalselt 12 kuud alates projekti 
alguskuupäevast, kuid mitte hilisem kuupäev kui 
31. august 2008.a.) 

  

Projekti rakendamise asukoht (maakonna, valla ja linna/asula/küla nimi) 

 

Probleemi kirjeldus 
 

Projekti eesmärgid  
 
 
 
Kokkuvõte projekti tegevustest  

Tegevus Tegevuse algus  Tegevuse lõpp Tegevuse tulemus 
(kirjeldada lühidalt tegevuse 
tulemusel saavutatavat 
mõõdetavat tulemust) 

    

    

    

Taotleja juhtkonna nägemus projekti tulemuste saavutamisest ja nende ellurakendamisest 
(kirjeldada, mil viisil juhtkond toetab projekti elluviimist).  

 



Konsultandi nimel nõustamisteenust osutama hakkav isik 
Nimi:  
Töökoht: 
Aadress: 
Telefon: 
E-post: 
 
Andmed  nõustamisteenuse alternatiivsete hinnapakkumiste kohta (90 000 Eesti krooni ja suurema 
taotluse puhul)  

Pakkuja nimi Registri- või 
isikukood 

Summa Pakkumise lühikirjeldus 

    

    

    

Konsultandi valiku põhjendus 

 
 
 
 
 
 
III  PROJEKTI EELARVE 

Projekti finantseerimine  Summa (EEK, ilma 
käibemaksuta *) 

% 

Projekti üldmaksumus   

Toetuseks taotletav summa   

Omafinantseeringu summa   

Projekti kulud tegevuste kaupa (ilma käibemaksuta summades) 

Tegevus EAS toetus Omafinantseering Kokku 

Tegevus 1    

Tegevus 2    

    

KOKKU    

 
 
IV PROJEKTI PLANEERITAV MÕJU  
Kirjeldage, kuidas projekt aitab kaasa ettevõtja edasisele arengule (käibekasv, kasum, jm 
finantsnäitajad) 

 

Töötajate arv  Kokku Naised Mehed 



Projekti tulemusena loodud uued töökohad 
projekti lõppedes (prognoos)    

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

   

Projekti elluviimise tulemusena säilitatavad 
töökohad (prognoos)    

 
V LISAANDMED TAOTLUSE KOHTA 

Saadud vähese tähtsusega abi¹ 

Otsuse kuupäev vähese tähtsusega abi 
andmiseks 

Vähese tähtsusega abi andja 
Vähese tähtsusega abi 
suurus ¹ 

   

   

¹ vastavalt rahandusministri 22.04.2004 määrusele nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm” 

Andmed viimase kolme aasta jooksul saadud avaliku sektori toetuste kohta. Näidata ära ka 
need taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel finantseerimisotsust tehtud. 

Otsuse tegemise aeg toetuse saamise kohta (taotlemise 
aeg) 

 

Projekti nimi  

Toetuse andja  

Toetuse summa (taotluse summa, juhul kui otsust pole 
tehtud) 

 

 

Maksu- ja Tolliameti tõend 

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

 

 
 
VI 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) 
   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 
   Edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas) 
 
Projekti mõju keskkonnale 
 
Vali sobiv: 
   on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
   keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas) 
   neutraalne 
 
 
VII KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID  

1. taotlejaga kooskõlastatud konsultandi tööplaan, milles on ära näidatud tööde teostamise ajavahemik päevade 
ja tundide lõikes;  

2. konsultandi nimel vahetult nõustamisteenust osutama hakkava füüsilise isiku personaalne elulookirjeldus 
ning tema kompetentsi tõendavad dokumendid, sealhulgas eelnevate tööde loetelu;  

3. konsultandi töö lähteülesande kirjeldus; 
4. 90 000 Eesti krooni ja suurema taotluse puhul kolme omavahel sõltumatu pakkuja poolt väljastatud sisu 

poolest võrreldavat nõustamisteenuse hinnapakkumist Hinnapakkumised peavad sisaldama punktides 1-3 
nimetatud dokumente .Nõustamisteenust teostama hakkava konsultandi kohta punktides 2-3 nimetatud 
dokumente täiendavalt ei esitata;  

5. 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;  

6. kassapõhise raamatupidamisega füüsilisest isikust ettevõtja esitab 15 000 Eesti krooni ja suurema taotluse 
puhul viimase majandusaasta tulude ja kulude koondi ning jooksva majandusaasta tulude ja kulude koondi, 
mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 3 kuud; 

7. Volikiri, kui allkirjaõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 
 
 



VIII TAOTLUSE KINNITAMINE 
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 ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas; 
5. ettevõtjast taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja 

arvatud avalikult noteeritud ettevõtjatel, on registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei 
loeta madala maksumääraga territooriumiks “Tulumaksuseaduse” § 8 tähenduse; 

6. taotleja on väikeste ja keskmise suurusega ettevõte Euroopa Komisjoni 12. jaanuari määruse 
70/2001/EÜ, mida on muudetud Euroopa Komisjoni 25. veebruari määruse 364/2004/EÜ mõistes; 

7.  juhul, kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või 
“Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduses” sätestatud korras, mis on kuulunud 
tagasimaksmisele, on need maksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 

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

 
Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku: 

1. järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
2. taotleja suhtes “Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel 

antud õigusaktidest tulenevate õiguste 
teostamiseks/realiseerimiseks/tagamiseks; 

3. ilma taotleja või toetuse saaja eelneva nõusolekuta töödelda ja avalikustada 
“Perioodi 2004-2006 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 esindusõiguslik isik Allkiri Kuupäev 

   

 
 
IX TAOTLUSE EELKONTROLL 

Taotluse vastuvõtja 
(maakondlik arenduskeskus) 

Töötaja nimi Kuupäev Allkiri 

    

Kommentaarid: 

 



X TAOTLUSE REGISTREERIMINE EASis 

Taotluse registreerimise 
number (tunnusnumber): 

Aasta/prioriteet/meede/skeem/jrk. Nr. 

Taotluse registreerimise 
kuupäev: 

 

Sekkumisvaldkonna kood:  

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
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