
  

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri  17.03.2006. a määruse nr 
28 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide 

kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” 
meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

edendamine” osa “Innovatsiooniteadlikkuse programm” tingimused” 
Lisa 1 

[RTL 2008, 61, 869 – jõust. 26.07.2008] 

 

 

 

 

 

 

INNOVATSIOONITEADLIKKUSE  PROGRAMMI 

 

 

EELTAOTLUS 

 
 

 

 

 

Periood 2004–2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn  2006 

 

 

 



  

 

1. Taotleja andmed 

Taotleja nimi Taotleja õiguslik vorm Registrikood  

   

Aadress  Maakond 

  

Linn Postiindeks E-post 

   

 

Taotleja seaduslik esindaja:  
Perekonnanimi Eesnimi Ametikoht Taotleja arveldusarve 

    

E-post Telefon GSM Faks 

    

 

 

Projektijuht:  Perekonnanimi Eesnimi Ametikoht  

   

E-post Telefon GSM Faks 

    

 

2. Projekti andmed 

 

Projekti nimi Projekti lühend  

  

Projekti kogumaksumus Omafinantseering Taotletav toetuse summa 

   

Projekti alguskuupäev (taotlusvooru täistaotluse esitamise 
tähtaeg või taotluses näidatud sellest hilisem kuupäev) 

Projekti lõppkuupäev (mis ei tohi olla hilisem kui 
30.06.2008) 

  

Projekti rakendamise piirkond  (Eesti / üks või enam maakonda/ üks või enam linna või valda) 

 

 

 

 

 

 



  

 

Andmed taotlusega otseselt seotud teiste avaliku sektori antud toetuste kohta. Näidata ära avaliku sektori allikatest 
viimase kolme aasta jooksul saadud toetused, sh taotlused toetuse saamiseks, mis on esitatud, kuid mille osas pole veel 
otsust saadud 

Toetust andva 
organisatsiooni nimi 

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

Toetuse summa / taotletava 
taotluse summa juhul, kui 
otsust pole tehtud 

Toetatud / toetuse 
saamiseks esitatud projekti 
nimi 
  

    

    

    

 

3. Projekti plaan  

 

Projektiga lahendatav probleem 

- Millise probleemi lahendamisele on projekt suunatud? Mis on selle probleemi põhjused ja miks see on ühiskonnas 
aktuaalne? 

- Kuidas projekt aitab kaasa nimetatud probleemi lahendamisele? 

Kuni 500 tähemärki 

 

Projekti üldeesmärk 

Kirjeldada projekti üldeesmärki, selle seost alameetme ning taotlusvooru eesmärkidega. Tuua välja projekti mõõdetavad 
tulemused. 

Kuni 500 tähemärki 

 



  

 

Projekti idee  

Kirjeldada projekti ideed, projekti raames levitatavat infot, teadmisi ja/või oskuseid ning nende levitamise viisi. Tuua välja 
projekti tegevuste seotus projekti üldeesmärgiga ja projekti abil lahendatava probleemiga. Selgitada, mil moel on projekti 
tegevused uudsed ja efektiivsed moodused projekti abil lahendatava probleemi lahendamiseks. 

Kuni 1000 tähemärki 

 

Tegevuse lühikirjeldus 

Vajadusel lisage puuduvad read 

Tegevuse eesmärk Tegevuse aeg Tegevuse eelarve  

(tuh EEK) 

Tegevus A    

Tegevus B    

    

Projekti mõju taotlusvooru sihtgruppide teadlikkuse tõstmisele 

Esitada arvuliselt projekti mõju taotlusvooru sihtgruppide teadlikkuse tõstmisele 

Sihtgrupp Projekti mõjul suurenenud teadlikkusega inimeste 
arv selles 

Poliitikakujundajad  

Ühiskonna arvamusliidrid ja meedia  

Ettevõtjad, investorid ja ettevõtte juhid  

Spetsialistid ja insenerid    

Teadlased, üliõpilased ja õppejõud  

Õpilased ja õpetajad  

Laiem avalikkus  

 

4. Projekti meeskond  

Taotleja taust 

Esitada taotleja eelnevad tegevused sarnastes valdkondades (aastate lõikes), nende tegevuste tulemused ja mõju  

Kuni 500 tähemärki 

 

 



  

 

 

Projektijuhi kompetentsus  

Kirjeldada projektijuhi senist tegevust ja tulemusi projekti tegevustega seonduvates valdkondades. 

Kuni 500 tähemärki 

 

 

5. Projekti eelarve ja finantseerimine  

 

Kululiik  Kokku 

1. Töötasud koos kõigi riiklike maksudega  

2. Üldkulud (kuni 10% taotletava toetuse kogumahust)  

3. Sisseostetud teenused   

4. Lähetuskulud   

6. Muud kulud (sh kulud autoriõigusega kaitstud teoste 
kasutamiseks; eksponaatide või näidiste ostmiseks või rentimiseks; 
arendus-toetused konkursside parimatele jms) 

 

Kokku  

Projekti eelarve on koos käibemaksuga * JAH      ���� 

Projekti finantseerimine allikate lõikes 

Finantseerija Summa  % 

1. Taotletav toetus EAS-ilt   

2. Taotleja omafinantseerimine 

Lisada omafinantseeringu allikad, sh 
projektis planeeritud tulud (vajadusel lisage 
puuduvad read) 

  

Finantseerimine kokku  100% 

* Juhul kui kululiikides on kuluartikleid, mille puhul on taotlejal seaduslik õigus esitada need koos käibemaksuga, on vajalik projekti kogukulutustes sellega 
arvestada.  Käibemaks on abikõlblik, kui taotleja või toetuse saaja tõendab, et taotleja või toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu 
reguleerivatele õigusaktidele õigust  projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning talle 
ei hüvitata käibemaksu ka muul moel. Kui taotleja või toetuse saaja ei suuda eeltoodut tõendada,  käsitletakse käibemaksu mitteabikõlbliku kuluna. 



  

 

6. Taotleja kinnitus 

 

1.    Allkirjaga kinnitan alljärgnevat:  

1.1 kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  

1.2 taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ega 
tehtud pankrotiotsust; 

1.3 taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks taotluses toodud omafinantseeringu ulatuses; 

1.4 taotlejal puudub ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas; 

1.5 juhul kui taotleja on EAS-ilt 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; 

1.6 äriühingust taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult 
noteeritud ettevõtjad, on registreeritud kas Eesti Vabariigis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga 
territooriumiks «Tulumaksuseaduse» tähenduses või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv 
assotsieerumisleping Euroopa Liiduga. 

2.   Allkirjaga annan EAS-ile  nõusoleku: 

2.1  järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile ning kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende 
algallikatest; 

2.2 taotleja suhtes «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadusest» ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 
teostamiseks, realiseerimiseks ja tagamiseks. 

Dokumendisuhtluses EAS-iga soovin kasutada 

   E-posti � Posti  

Taotleja esindusõigusliku  isiku nimi  Allkiri Koht ja kuupäev 

   

7. Eeltaotluse kohustuslikud lisad 

Enne eeltaotluse esitamist kontrollige, et kõik vajalikud lisad on olemas! 

 

1) projektijuhi elulookirjeldus; 

2) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel. 

 



  

 

8. Taotluse registreerimine (täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 

 

Tunnusnumber   

Taotluse registreerimise kuupäev  

Sekkumisvaldkonna kood  

Töötaja nimi 

 

Allkiri 

 

Kuupäev 

 

[RTL 2008, 61, 869 – jõust. 26.07.2008] 



  

 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri  17.03.2006. a määruse nr 
28 ““Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide 

kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” 
meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

edendamine” osa “Innovatsiooniteadlikkuse programm” tingimused” 
Lisa 2 

[RTL 2008, 61, 869 – jõust. 26.07.2008] 

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATSIOONITEADLIKKUSE  PROGRAMMI 

 

 

TÄISTAOTLUS 

 
 

 

 

 

Periood 2004–2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn  2006 

 

 



  

 

 

1. Taotleja andmed 

Taotleja nimi Taotleja õiguslik vorm Registrikood  

   

Aadress  Maakond 

  

Linn Postiindeks E-post 

   

 

Taotleja seaduslik esindaja:  
Perekonnanimi 

Eesnimi Ametikoht Taotleja arveldusarve 

    

E-post Telefon GSM Faks 

    

 

Projektijuht:  Perekonnanimi Eesnimi Ametikoht  

   

E-post Telefon GSM Faks 

    

 

2. Projekti andmed 

 

Projekti nimi Projekti lühend  

  

Projekti kogumaksumus Omafinantseering Taotletav toetuse summa 

   

Projekti alguskuupäev (taotlusvooru täistaotluse esitamise 
tähtaeg või taotluses näidatud sellest hilisem kuupäev) 

Projekti lõppkuupäev (mis ei tohi olla hilisem kui 
30.06.2008) 

  

Projekti rakendamise piirkond  (Eesti / üks või enam maakonda/ üks või enam linna või valda) 

 

 



  

 

 

Andmed taotlusega otseselt seotud teiste avaliku sektori antud toetuste kohta. Näidata ära avaliku sektori allikatest 
viimase kolme aasta jooksul saadud toetused, sh taotlused toetuse saamiseks, mis on esitatud, kuid mille osas pole veel 
otsust saadud 

Toetust andva 
organisatsiooni nimi 

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

Toetuse summa / taotletava 
taotluse summa juhul, kui 
otsust pole tehtud 

Toetatud / toetuse 
saamiseks esitatud projekti 
nimi 
  

    

    

    

 

3. Projekti plaan  

 

Projektiga lahendatav probleem 

- Millise probleemi lahendamisele on projekt suunatud? Mis on selle probleemi põhjused ja miks see on ühiskonnas 
aktuaalne? 

- Kuidas projekt aitab kaasa nimetatud probleemi lahendamisele? 

Kuni 500 tähemärki 

 

Projekti üldeesmärk 

Kirjeldada projekti üldeesmärki, selle seost alameetme ning taotlusvooru eesmärkidega. Tuua välja projekti mõõdetavad 
tulemused. 

Kuni 500 tähemärki 

 



  

 

Projekti üldeesmärgi saavutamine (aeg ning viis) 

Kuidas mõõdetakse projekti üldeesmärgi saavutamist? Millal mõõdetakse projekti üldeesmärgi saavutamist? 

 

 

 

Projekti mõju taotlusvooru sihtgruppide teadlikkuse tõstmisele 

Esitada arvuliselt projekti mõju taotlusvooru sihtgruppide teadlikkuse tõstmisele 

Sihtgrupp Projekti mõjul suurenenud teadlikkusega inimeste 
arv selles 

Poliitikakujundajad  

Ühiskonna arvamusliidrid ja meedia  

Ettevõtjad, investorid ja ettevõtte juhid  

Spetsialistid ja insenerid    

Teadlased, üliõpilased ja õppejõud  

Õpilased ja õpetajad  

Laiem avalikkus  

 

Projekti idee  

Kirjeldada projekti ideed, projekti raames levitatavat infot, teadmisi ja/või oskuseid ning nende levitamise viisi. Tuua välja 
projekti tegevuste seotus projekti üldeesmärgiga ja projekti abil lahendatava probleemiga. Selgitada, mil moel on projekti 
tegevused uudsed ja efektiivsed moodused projekti abil lahendatava probleemi lahendamiseks.  

Kuni 500 tähemärki 

 



  

 

Projekti tegevused. Vajadusel lisage täiendavad read. 

Tegevus lühikirjeldus Tegevuse aeg 
Tegevuse 

eelarve (tuh 
EEK) 

Tegevuse 
mõõdetav 
tulemus 

Tegevuse 
tulemuste 

mõõtmise aeg 
ja viis 

Tegevuse 
elluviijad 

Tegevuse eest 
vastutajad 

Tegevus A 

- tegevuse eesmärk 

- tegevuse sisu 

- tegevuse seotus taotlusvooru sihtgrupiga 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

  

       

       



Projekti info ja tulemuste levitamine 

Kirjeldada projekti tegevuste raames projekti tulemuste tutvustamise kava, kuidas levitatakse projekti kohta infot 
taotlusvooru sihtgrupile ning ka laiemale avalikkusele 

Kuni 500 tähemärki 

 

 

Projekti riskid  

Loetleda, kirjeldada ja hinnata riskifaktoreid, mis võivad projekti oodatavaid tulemusi ja mõju oluliselt halvendada. Mida on 
tehtud ennetavalt riski vältimiseks ja kuidas saab riski järelmõju vähendada? 

Vajadusel lisage täiendavad read. 

Risk  Riski maandamise võimalused 

  

  

  

 

4. Projekti meeskond  

 

Taotleja taust 

Kirjeldada taotleja seniseid tegevusi sarnastes valdkondades (aastate lõikes), nende tegevuste tulemusi ja mõju. 

Kuni 500 tähemärki 

 

 



  

 

Projektijuhi kompetentsus  

Kirjeldada projektijuhi senist tegevust ja tulemusi sarnastes valdkondades ning tuua välja projektijuhi ülesanded projekti 
raames. 

Kuni 500 tähemärki 

 

 

Projekti meeskond 

Kirjeldage projektimeeskonda (ehk projekti läbi viivaid isikuid), nende senist tegevust ja tulemusi sarnastes valdkondades. 

Kuni 500 tähemärki ühe meeskonnaliikme kohta 

 

 

Projekti partnerid  

Kirjeldada projekti partnerite kaasamise põhjuseid. Kirjeldada partnerite tegevusi ja tulemusi sarnastes valdkonnas. 

Kuni 1500 tähemärki 

 

 



  

 

5. Projekti eelarve ja finantseerimine 

 

Juhul kui projekt on jaotatud etappideks, näidata etappide kestus ja 
kulud etappide lõikes 

Kululiik  Kokku 1. etapp (min. 6 kuud) 2. etapp (min. 6 kuud) jne 

1. Töötasud koos kõigi 
riiklike maksudega 

   

2. Üldkulud (kuni 10% 
taotletava toetuse 
kogumahust) 

   

3. Sisseostetud teenused     

4. Lähetuskulud     

5. Muud kulud (sh kulud 
autoriõigusega kaitstud 
teoste kasutamiseks; 
eksponaatide või 
näidiste ostmiseks või 
rentimiseks; arendus-
toetused konkursside 
parimatele jms) 

   

Kokku    

Projekti eelarve on 
koos käibemaksuga* 

JAH      ���� 

Projekti finantseerimine allikate lõikes 

Finantseerija Summa (tuh EEK) % 

1. Taotletav toetus EAS-ilt   

2. Taotleja omafinantseerimine 
Lisada omafinantseeringu allikad, sh 
projektis planeeritud tulud  
(vajadusel lisage puuduvad read) 

  

Finantseerimine kokku  100% 

* Juhul kui kululiikides on kuluartikleid, mille puhul on taotlejal seaduslik õigus esitada need koos käibemaksuga, on vajalik projekti kogukulutustes sellega 
arvestada.  Käibemaks on abikõlblik, kui taotleja või toetuse saaja tõendab, et taotleja või toetuse saaja on lõpptarbija, kellel ei ole vastavalt käibemaksu 
reguleerivatele õigusaktidele õigust  projekti raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning talle 
ei hüvitata käibemaksu ka muul moel. Kui taotleja või toetuse saaja ei suuda eeltoodut tõendada,  käsitletakse käibemaksu mitteabikõlbliku kuluna.   

 



  

 

Eelarve kujunemise selgitus 

Kirjeldada kulusid vastavalt planeeritud tegevustele lähtudes eelpooltoodud tabeli kululiikidest ning kulude kalkulatsiooni 
vormil kirjeldatud kuludest tegevuste lõikes 

Töötasud 

Vastavalt projektimeeskonna koosseisule, tuua välja iga meeskonnaliikme projekti tegevustes osalemise tööaeg (tundides) ning tema palgamäär 

 

Üldkulud 

Tuua välja üldkulud projekti perioodi peale kokku nt ruumide rent, telefonikulud jne 

 

Sisseostetud teenused 

Teenuste ostmine vastavalt planeeritud tegevustele, taotlusega koos esitatud hinnakalkulatsioonidele, partnerite kaasamisele jne 

 

Lähetused 

Tuua välja lähetused vastavalt planeeritud tegevustele erinevate sihtpunktide/sihtriikide kaupa, lähetuses viibimise päevade arv ning summa kokku 

 

Muud kulud   

Tuua välja arvestuspõhimõtted muude kulude suhtes (nt autoriõigusega kaitstud teoste kasutamiseks; eksponaatide või näidiste ostmiseks või rentimiseks; 
arendus-toetused konkursside parimatele jms) 

 

 

Selgitused juhul, kui projekti eelarve, finantseerimise allikad, proportsioonid ja/või toetatava taotluse suurus on 
võrreldes eeltaotlusega muutunud. Kirjeldage muutusi, mis on tekkinud eeltaotluse ja täistaotluse vahelisel perioodil 

 

 

EASi finantseerimise mõju 

Kas ja millises mahus viidaks projekt ellu 
EASi poolse toetuseta? 

 

Kas ja millise aja jooksul viidaks projekt ellu 
EASi poolse toetuseta? 

 

Kas ja kuidas mõjutab EASi toetus projekti 
tulemusi ja mõju (tuua konkreetseid näiteid)? 

 



  

 

6. Taotleja kinnitus 

 

1.    Allkirjaga kinnitan alljärgnevat:  

1.1 kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  

1.2 taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ega 
tehtud pankrotiotsust; 

1.3 taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks taotluses toodud omafinantseeringu ulatuses; 

1.4 taotlejal puudub ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas; 

1.5 juhul kui taotleja on EAS-ilt 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; 

1.6 äriühingust taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult 
noteeritud ettevõtjad, on registreeritud kas Eesti Vabariigis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga 
territooriumiks «Tulumaksuseaduse» tähenduses või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv 
assotsieerumisleping Euroopa Liiduga. 

 

2.   Allkirjaga annan EAS-ile  nõusoleku: 

2.1  järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile ning kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende 
algallikatest; 

2.2 taotleja suhtes «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadusest»  ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 
teostamiseks, realiseerimiseks ja tagamiseks. 

Dokumendisuhtluses EAS-iga soovin kasutada 

E-posti � Posti  

Taotleja esindusõigusliku  isiku nimi  Allkiri Koht ja kuupäev 

   

 

7. Täistaotluse kohustuslikud lisad 
Enne taotluse esitamist kontrollige, et kõik vajalikud lisad on olemas! 

 

1) projektijuhi elulookirjeldus juhul, kui projektijuht on pärast eeltaotluse esitamist  muutunud; 

2) projektimeeskonna teiste liikmete elulookirjeldused;  

3) kulude loetelu vastavalt etteantud vormile (EAS-i kodulehel) 

4) kulude aluseks olevate dokumentide koopiad (tööjõukulude ja üldkulude arvestuspõhimõtted, eelarved, hinnakirjad, 
hinnapakkumised). Kulude puhul, mis ületavad ilma käibemaksuta arvestuses 100 000 (ükssada tuhat) Eesti krooni 
piirmäära, esitatakse kolme (v.a kui teenuse pakkujate arv on piiratud) sõltumatu ja sisult võrreldava hinnapakkumise 
koopiad ning pakkumise tegemise aluseks olevad lähteülesanded; 

5) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel ja on pärast eeltaotluse esitamist muutunud; 

 

 

 

 



  

 

8. Taotluse registreerimine (täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 

 

Tunnusnumber   

Taotluse registreerimise kuupäev  

Sekkumisvaldkonna kood  

Töötaja nimi 

 

Allkiri 

 

Kuupäev 

 

 



  

 

Projekti kulude loetelu vorm 

Kirjeldage alljärgnevalt projekti tegevuste kulusid, tuues välja kulud vastavalt projekti planeeritud etappidele  

ning vastavalt eelarve jaotusele ridade lõikes. 

Vajadusel lisage puuduvad read 

 

Kululiik  Kokku Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4 Etapp 5 

TEGEVUS A       

1. Töötasud koos kõigi riiklike 
maksudega 

      

2. Üldkulud (kuni 10% taotletava 
toetuse kogumahust) 

      

3. Sisseostetud teenused       

4. Lähetuskulud       

5. Muud kulud (sealh. kulud 
autoriõigusega kaitstud teoste 
kasutamiseks, eksponaatide või 
näidiste ost või rentimine, 
arendustoetused konkursside 
parimatele jms) 

      

Kokku       

TEGEVUS B       

1. Töötasud koos kõigi riiklike 
maksudega 

      

2. Üldkulud (kuni 10% taotletava 
toetuse kogumahust) 

      

3. Sisseostetud teenused       

4. Lähetuskulud       

5. Muud kulud (sealh. kulud 
autoriõigusega kaitstud teoste 
kasutamiseks, eksponaatide või 
näidiste ost või rentimine, 
arendustoetused konkursside 
parimatele jms) 

      

Kokku       

TEGEVUS C       

1. Töötasud koos kõigi riiklike 
maksudega 

      

2. Üldkulud (kuni 10% taotletava 
toetuse kogumahust) 

      

3. Sisseostetud teenused       

4. Lähetuskulud       

5. Muud kulud (sealh. kulud 
autoriõigusega kaitstud teoste 
kasutamiseks, eksponaatide või 

      



  

 

näidiste ost või rentimine, 
arendustoetused konkursside 
parimatele jms) 

Kokku       

KÕIGI TEGEVUSTE KULUD 
KOKKU 

      

Projekti eelarve on koos 
käibemaksuga * 

JAH      ���� 

 

Taotleja esindusõigusliku  isiku nimi  Allkiri Kuupäev 
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