
KINNITATUD 
regionaalministri 15.05.2008 .a määrusega nr 3 „Meetme 

„Linnaliste piirkondade arendamine“ tingimused ja 
investeeringute kava koostamise kord“  
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MEETME „LINNALISTE PIIRKONDADE ARENDAMINE“  
ETTEPANEKU VORM LINNALISTE OMAVALITSUSÜKSUSTE 
INVESTEERINGUTE KAVA KOOSTAMISEKS 
 
Käesolev ettepaneku vorm esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna. Paberkandjal esitamise korral esitatakse 
vorm ka elektrooniliselt. 
 
I ETTEPANEKU ESITAJA ANDMED  
Ettepaneku esitaja nimi  

 

Registrikood 

 

Ettepaneku esitaja kontaktandmed 
Postiaadress: 
Telefon: 
Faks: 
E-post: 
WWW-aadress: 
Ettepaneku esitaja esindajaõiguslik isik põhimääruse/volituse alusel (õige ära märkida)  
Nimi: 
Isikukood: 
Ametikoht: 
Telefon: 
E-post: 
 
II PROJEKTI ELLUVIIJA (TAOTLEJA) ANDMED  
Projekti elluviija nimi  Juriidiline vorm  

Kohaliku omavalitsuse üksus   

Mittetulundusühing  

 

Sihtasutus  

Registrikood  

 

Projekti elluviija kontaktandmed  
Postiaadress: 
Telefon: 
Faks: 
E-post: 
WWW-aadress: 



Projekti elluviija esindajaõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel (õige ära märkida)  
Nimi: 
Isikukood: 
Ametikoht: 
Telefon: 
E-post: 
Projekti elluviija on käibemaksukohuslane  
Jah  Reg. nr   

Ei  

 

 
 
III KAVANDATAVA PROJEKTI ANDMED  
Projekti nimi  

 

Probleemi kirjeldus  

 

Objekti olulisus tulenevalt arendusdokumentidest (kohaliku omavalitsuse arengukava, temaatiline arengukava, 
regionaalsed ja üleriigilised arendusdokumendid) (esitada väljavõte vastavast dokumendist ja viide vastavale 
dokumendile) 

 

Projekti eesmärgid 

 

Projekti kooskõla meetme eesmärkidega  
Eesmärk  Projekti panus eesmärgi saavutamiseks (täita sobiv lahter) 
1. avaliku linnalise ruumi arendamine  
2. linnaspetsiifiliste probleemide lahendamine  
3. keskuste ja tagamaa parem funktsionaalne 
sidustamine 

 

Projekti potentsiaalsed kasusaajad (kes, mis osas, võimaluse korral näidata arvuliselt)  

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks kavandatavate tegevuste loetelu ja projekti eeldatav tulemus  

 

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus (sihipärast kasutamist tagavate rahaliste vahendite olemasolu, muude väliste 
riskide tõenäosus, mis seavad kahtluse alla projekti tulemuste jätkusuutlikkuse, riskide maandamise võimalused) 

 

Ettepaneku esitamise hetkeks läbi  viidud ja planeeritavad ettevalmistustööd, mis on vajalikud projekti 
alustamiseks (nt nõutavad planeeringud, ehitusprojekt, load ja kooskõlastused, analüüside olemasolu projekti 
teostatavuse ja tasuvuse kohta) 

 



Taotleja omandisuhe projektiga seotud maa ja ehitistega ettepaneku esitamise hetkel (kui omandisuhe on 
muutmisel, näidata protsessi hetkeseis ) 

 

Seonduvad tegevused või projektid  

Tegevus või projekt  Sisu lühiselgitus Aastad, finantseerimise allikad 
   

   
   

 
IV PROJEKTI AJAKAVA 

Projekti kavandatav algusaeg  
(aasta ja kvartal) 

Projekti kavandatav lõppaeg 
(aasta ja kvartal) 

Taotluse kavandatav esitamise 
tähtaeg EAS-ile  

(aasta ja kvartal) 

   

Ajakava tegevuste kaupa  
Tegevus Algusaeg Lõppaeg 

   

   
   

 
V PROJEKTI EELARVE 
Projekti maksumus 

 Summa (EEK) 
Kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)  
Abikõlblike kulude kogumaksumus  

Mitteabikõlblike kulude kogumaksumus  
Projekti maksumus tegevuste kaupa 

Tegevus Abikõlblikud kulud 
(EEK) 

Mitteabikõlblikud kulud 
(EEK) 

   
   
   
Projekti finantseerimise allikad 

 Summa (EEK) % abikõlblike kulude 
kogumaksumusest 

Taotletav toetus   
Abikõlblik omafinantseering kokku,    

sh /finantseerija nimi /   
sh /finantseerija nimi /   

Mitteabikõlblik omafinantseering kokku,    
sh /finantseerija nimi /   
sh /finantseerija nimi /   

 



VI HORISONTAALSED INDIKAATORID 

Projekti mõju keskkonnaseisundile (kirjeldage) 

 

Projekti mõju võrdsete võimaluste seisukohast (kirjeldage) 

 

 
 
VII MUU ASJAKOHANE INFORMATSIOON (märkida milline) 
 

 
VIII ETTEPANEKU KINNITAMINE  
Kinnitan, et kõik käesolevas ettepanekus esitatud andmed on õiged  
Ettepaneku esitaja esindaja nimi  Allkiri  Kuupäev  

   

Taotleja esindaja nimi  Allkiri  Kuupäev  
   

 
IX ETTEPANEKU REGISTREERIMINE SISEMINISTEERIUMIS   

Ettepaneku registreerimise number:   

Registreerimise kuupäev:   

 


