
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.04.2005.a määruse nr. 44  
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks –  

ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 2.4 “Turismi  
arendamine” osa “Keskvalitsuse turismiinvesteeringu projektid” tingimused ning toetuse kasutamise 

kava koostamise kord” 
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 EELTAOTLUS 
KESKVALITSUSE TURISMIINVESTEERINGU PROJEKTI KAVASSE  

LISAMISEKS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

I MINISTEERIUMI  ANDMED 

Taotlev ministeerium  Atraktsiooni nimetus 

 
 

 

Taotleja postiaadress   
   
 
 
Telefon  Faks E-post WWW -aadress 

       

Taotleja pangarekvisiidid 

 

Taotleja  esindaja: Atraktsiooni  esindaja (täidetakse olemasolu korral): 

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

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



 
 

II PROJEKTI ANDMED 

Projekti nimi 

 

Atraktsiooni omandivorm 

� Atraktsiooniks on ministeeriumi valitsemisel olev või toetuse abil loodav riigivara 
� Atraktsiooni loomiseks või parendamiseks vajalikule kinnisasjale on ministeeriumi kasuks seatud 

hoonestusõigus 
� Loodav või olemasolev atraktsioon on sihtasutuse omandis, milles ministeerium on asutajaõiguste teostaja 
� Loodav või olemasolev atraktsioon on mittetulundusühingu omandis, milles ministeerium on liikmeõiguste 

teostaja 
  Projekti rakenduspiirkond (maakonna, valla/ linna,  asula/küla nimi) 

 

  Projekti alguskuupäev    Projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev (ei tohi olla 
hilisem kui  30.06. 2008.a.) 

  

Projekti abikõlblik kogumaksumus Taotletav toetussumma 

  

Taotleja projektijuht Projektiga seotud tööülesannete kirjeldus ja 
vastutusvaldkonnad 

Nimi: 
Ametikoht: 
Telefon: 
Faks:  
GSM: 
E-post: 
 

 

Andmed projekti meeskonna kohta 

Nimi Ametikoht ja asutus Projektiga seotud tööülesannete kirjeldus ja 
vastutusvaldkonnad 

   

   

   

  Projekti nõustanud või konsulteerinud firma ja konsultandi nimi 
 

 

 
Andmed käesoleva projektiga otseselt seotud toetuse taotluste kohta  (märkida ära ka need taotlused, mis on esitatud, ent 
mille kohta pole veel finantseerimisotsust tehtud) 



Toetuse andja/ Programmi 
nimi 

Otsuse tegemise 
aeg toetuse 
saamise kohta / 
esitamise aeg 
juhul, kui otsust 
pole tehtud 

Toetuse/ 
taotluse 
summa 

Projekti nimi Toetatavad tegevused või 
kulud 

     

     

     

 
 
 
 

III ATRAKTSIOONI HETKEOLUKORD (Täita juhul, kui atraktsioon on juba olemas) 

 Olemasoleva atraktsiooni hetkeolukord 

 Atraktsiooni  hetkeolukorra kirjeldus (infrastrukt uur,  ekspositsioon,  turundus)    
 

 Atraktsiooni senine finantseerimine (kuidas on korraldatud atraktsiooni senine finantseerimine, sh finantseerimisallikad 
ja –ulatus) 

 Atraktsiooni  kliendistruktuur ning  külastajate loendamise metoodika   

Koostöö teiste turismivaldkonnas tegutsevate ettevõtjate ja asutustega (majutuse, toitlustuse, vaatamisväärsuste valdkonnas) 
 

 
 

IV   PROJEKTI ÄRIPLAAN 

Atraktsiooni arendamise (loomise) põhjendus, selle olulisus 

 



Projekti kirjeldus 

Projekti eesmärgid (kirjeldada projekti eesmärki ja selle eeldatavat mõju) 

Projekti vastavus “Riiklikule turismiarengukavale aastateks 2002-2005” ning  muudele arengukavadele, alameetme 
eesmärkidele. 

Sihtgruppide nimekiri sise-  ja  välisturul ning nende valiku põhjused  
 

Kui projekti elluviimiseks on tehtud  eeltöid, siis eeltööde lühikirjeldus (tasuvus-, keskkonnamõju- jm uuringud, äriplaan, 
ehitusluba, ehitusprojekt jne).    
 

Kokkuvõte projekti tegevustest  

Tegevus (peab kokku langema projekti 
eelarvega) 

Tegevuse tulemus (kirjeldada lühidalt tegevuse tulemusel saavutatud mõõdetavat 
tulemust) 

Tegevus 1  

Jne.  

  

Projekti tegevuste detailne kirjeldus  
  

Loodava ekspositsiooni ning lisateenuste kirjeldus 

Erivajadustega inimestele loodud tingimused 



Konkurentsianalüüs   (peamised konkurendid sise- ja välisturul, nende tugevused ja nõrkused ning atraktsiooni 
konkurentsieelis) 
 
 

Kirjeldage atraktsiooni turundustegevusi (sh eesmärgid, tulemused) järgneval kolmel aastal  sise- ja välisturul (s.h. 
indikatiivne turunduseelarve 3 a.) 
 
reklaam ja reklaamikampaaniad 
tutvustavad trükised  
kodulehekülg 
messidel ja üritustel osalemine 
kliendiküsitlused 
suhtekorraldus 
tutvustusüritused jne 
 
Projekti riskide analüüs  (projekti teostamise riskid, millised võimalikud riskid on seotud projekti elluviimisega ja kuidas neid 
maandatakse)  
 

 
 

V  PROJEKTI EELDATAV EELARVE  
 
Projekti finantseerimine  Summa (EEK) %  Projekti abikõlblikust kogumaksumusest 

1. Projekti üldmaksumus 2+5   ---- 
2. Projekti abikõlblik kogumaksumus 
(sh käibemaks) 

3+4 100% 

3. Toetuseks taotletav summa   

4. Omafinantseeringu summa avaliku    
sektori vahenditest 

  

5. Täiendav finantseering (ei lähe 
projekti abikõlblike kulude arvestusse) 

1-2 ----- 

Projekti omafinantseeringu allikad 
(nimi) avaliku sektori vahenditest 

Summa (EEK) % Projekti abikõlblikust kogumaksumusest 

   

   

   

KOKKU     

Täiendavad finantseerimisallikad Summa (EEK) % Projekti üldmaksumusest 

   

   

   

   



 
Projekti kulud tegevuste kaupa 

Kululiik  Algus Lõpp Toetus Omafinantseering Kokku 

Tegevus 1      

Tegevus 2      

Tegevus 3      

jne      

KOKKU      

 
 
VI  PROJEKTI PLANEERITAVAD TULEMUSED JA MÕJUD 
Projekti tulemuste kirjeldus 

Projekti otsesed ja kaudsed kasusaajad, põhjendus,  koostöö.  
 

Projekti  jätkusuutlikkus  (kirjeldage detailselt, kuidas atraktsiooni arendatakse ja finantseeritakse  peale  toetuse andmise 
lõpetamist)  
 

Institutsionaalne jätkusuutlikkus  (juhtimissüsteemi kirjeldus ja personali arendus; kliendikesksus, sihtgrupi kultuuritausta ja 
sihtturu vajaduste tundmine) 
 
 

 
 

Projekti mõju atraktsiooni külastatavusele (prognoos) % arv 

Toetatud atraktsiooni külastajate arvu kasv  kahe aasta jooksul 
pärast projekti lõppu  

  

Projekti mõju töökohtade säilitamisele ja loomisele (prognoos) Mehed   Naised  Kokku 

1. Atraktsiooni töötajate arv taotluse esitamise hetkel    

2. Projekti käigus loodavad töökohad (arv)    

3. Loodavad töökohad kaks aastat pärast projekti lõppu (arv)     

4. Projekti käigus säilitatud töökohad (arv)     

5. Säilitatud töökohad kaks aastat pärast projekti lõppu (arv)     

 
 

VI  PROJEKTI LAIEM MÕJU  

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 
Kirjeldus: 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele 
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 ühendamist (lisada kirjeldus, kuidas) 
   Projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav 
Kirjeldus:  

Projekti mõju infoühiskonna arengule 
Vali sobiv: 
   On neutraalne 
   Toetab (lisada kirjeldus, kuidas) 
Kirjeldus: 

Projekti mõju keskkonna seisundile 
Vali sobiv: 
   On suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
   Keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas) 
   Neutraalne 
Kirjeldus: 
Projekti rakendamise asukoht 
Vali sobiv: 
   Linnas 
   Maal 
   Regionaalselt määratlemata 
Kirjeldus: 

 
 

VII  KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID  

 
1) Kavandatava atraktsiooni asendiplaan, arhitektuur ja sisearhitektuur ning hoone tehnilised osad seletuskirjana 
2) Eksponeerimisplaan  
3) Külastajate kolme aasta  prognoos  (Lisa 1) 
4) Taotleja projektimeeskonna  elulookirjeldused (CV). 
5) Volikiri, kui allkirjaõiguslik esindaja tegutseb volituse alusel  
 
 

 
 

VIII EELTAOTLUSE KINNITAMINE  

Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 
- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  
- taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt määruse paragrahvis 7 toodud nõuetele 

või ta tagab nõutavate vahendite olemasolu hiljemalt täistaotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele esitamise ajaks; 
- 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. 

 



 
 

Otsusest palun teavitada 
E-posti teel Posti teel 

Taotleja allkirjaõigusliku esindaja 
nimi 

Allkiri Kuupäev 

   

 
 
Täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

IX EELTAOTLUSE REGISTREERIMINE ETTEVÕTLUSE ARENDAMI SE SIHTASUTUSES 

Eeltaotluse registreerimise 
number/tunnuskood: 

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

Eeltaotluse registreerimise 
kuupäev: 

 

Sekkumisvaldkonna kood:  

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
 

 



 TAOTLUSE LISA 
 

 

Taotleja   

Tabelis näidata ära käesolev aasta, käesolevale aastale eelnenud kaks aastat ja prognoos kuni 2 aastat 
pärast projekti lõppu. Juhul kui atraktsioon on tegutsenud lühema aja jooksul, kui käesolevas tabelis 
toodud andmeid nõutakse, siis näidatakse andmed olemasoleva perioodi kohta. Loomisel oleva 
atraktsiooni puhul näidatakse andmed järgmiste aastate prognoosi kohta. Vastava aasta number 
sisestatakse tärniga lahtrisse. 

Andmed atraktsiooni kohta: * * 2005 * * * * * 

         
Tehtud investeeringud 
tootearendusse (tuh. EEK)         

         
Tehtud investeeringud 
turundusse (EEK)         

         
Teenindatud klientide 
struktuur (arv)          

         
Eesti elanikud         

         
Välisriikide elanikud:         

         
sealhulgas 3 olulisema 
välisriigi elanikud         

         
1.          

         
2.          

         
3.          
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