
 
 

 “Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a määruse nr 126  
“Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks –  

ühtne programmdokument aastateks 2004-2006” meetme 2.4 “Turismi  
arendamine” osade “Turismi tootearendus ja turundus” ning “Eesti kui  

                    reisisihi tuntuse suurendamine” tingimused” 
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                                                                                                                              [RTL 2008, 61, 869 ï j»ust. 26.07.2008] 
 

 

 
TURUNDUSTOETUSE TAOTLUS 

 
 

I TAOTLEJA ANDMED Taotleja ärinimi  Õiguslik vorm  

 
 

Aktsiaselts          
Osaühing            
Täisühing           
Usaldusühing     
Tulundusühistu  

Äriregistri kood KMKR number 

Äriregistris registreerimise kuupäev ja ettevõtja 
asukoht  
 
 
 

   

 Taotleja postiaadress  

 

Telefon  Faks E-post WWW-aadress 

       

Taotleja pangarekvisiidid 

    

Taotleja allkirjaõiguslik esindaja Projektijuht 
Nimi: 
Ametikoht:  
Telefon:  
Faks: 
GSM: 
E-post:  
Esinduse alus: 
 

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



Taotleja põhitegevusalad 

 
 
 
 

Osaluse suurus 
 Taotleja omanikud (osalus vähemalt 5%) 
Summa (kroonides) % 

   

   

   

Ettevõtte tähtsamad 
majandusnäitajad 

Eelmine majandusaasta Taotluse esitamisele eelnev kvartal 

Aktsia- või osakapital   

Omakapital   

Bilansimaht   

Käive   

Kasum   

 
 

II PROJEKTI ANDMED 

Projekti nimi Projekti tegevusvaldkond 
  

! turu-uuringud 
! turundus- ja müügiedendusüritused 
! infokandjate ja  -jaotusmaterjalide valmistamine ja 

levitamine 

  Projekti nõustanud või konsulteerinud firma ja konsultandi nimi 
  

  Projekti alguskuupäev    Projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev (mitte hiljem kui 
30.  juuni 2008) 

  

Projekti kirjeldus 

Tulenevus “Riiklikust turismiarengukavast aastateks 2002-2005 ja “Eesti riiklikust arengukavast Euroopa Liidu 
struktuurfondide kasutuselevõtuks 2004-2006  (samuti kuuluvus alameetme eesmärkide ja eelistuste hulka) 

Projekti eesmärgid (kirjeldada projekti eesmärki ja selle eeldatavat mõju) 



Projekti kokkuvõte (umbes 1 lehel) 

Projekti mõju ettevõtte konkurentsivõimele (hinnang praegustele ja tulevastele konkurentidele. Turusituatsioon, 
hooajalisusest tuleneva negatiivse mõju vähendamine jne, loodav lisandväärtus – mille poolest on turundatav toode uuenduslik, 
omanäoline, rahvusvahelist konkurentsivõimet parandav) 

Riskid (millised võimalikud riskid on seotud projekti elluviimisega) 

Andmed projekti meeskonna kohta (projektijuht, projekti meeskonna liikmed) 

Nimi Ametikoht Kogemus valdkonnas Projektiga seotud tööülesannete 
kirjeldus 

    

    

    

Kokkuvõte projekti tegevustest  

Tegevus (peab kokku langema tabeliga 
“projekti kulud tegevuste kaupa”) 

Tegevuse tulemus (kirjeldada lühidalt tegevuse tulemusel saavutatud mõõdetavat 
tulemust) 

I. etapp  
Tegevus 1 
Tegevus 2  
jne 

 

II. etapp 
Tegevus 1  
jne. 
 

 

Jne.  

 
III PROJEKTI EELARVE  

 
Projekti finantseerimine  Summa (EEK, ilma 

käibemaksuta) 
% Projekti abikõlblikust kogumaksumusest 

Projekti üldmaksumus  ------ 

Projekti abikõlblik kogumaksumus  100% 
Toetuseks taotletav summa   



Omafinantseeringu summa, sellest:   

* taotleja poolne omafinantseering   

* teiste projekti finantseerivate isikute 
(partnerite) poolne omafinantseering 

  

Täiendav finantseering (ei lähe projekti 
abikõlblike kulude arvestusse) 

 ------ 

Teised projekti finantseerivad 
partnerid (nimi) 

Summa (EEK, ilma 
käibemaksuta) 

% Projekti abikõlblikust kogumaksumusest 

   

   

   

Täiendavad finantseeringud 
(finantseerija nimi) 

Summa (EEK, ilma 
käibemaksuta) 

% Projekti üldmaksumusest 

   

   

   

   

   

Projekti kulud tegevuste kaupa (ilma käibemaksuta summades) 

Tegevus Etapi algus 
(pp.kk.aa) 

Etapi lõpp 
(pp.kk.aa)) 

Toetus (EAS) Omafinantseering Täiendav 
finantseering 

Kokku 

Etapp I     

Tegevus 1     

Tegevus 2     

jne. 

  

    

Etapp II     

Tegevus 1     

Tegevus 2     

jne. 

  

    

Etapp III jne.       

KOKKU       
 
IV PROJEKTI PLANEERITAVAD TULEMUSED JA MÕJUD 

Projekti planeeritavad tulemused 

Projekti tulemuste kirjeldus 

Kaudsed mõjud teistele ettevõtetele ja ühiskonnale (kas projekt mõjutab teiste ettevõtete käivet, eksporti ja töötajate arvu; 
millistes ettevõtetes)  

Tulemuste kasutamine (tegevusalad ja turud, mis on projekti tulemuste eesmärgiks. Valdkonna arenguperspektiivid ja 
konkurentsiolukord) 

Projekti majanduslik jätkusuutlikkus (kirjeldada detailselt, kuidas projekt jätkub peale toetuse lõppemist. Võimalikud 
edasised projektid, mis on vajalikud taotleja eesmärgiks oleva äritegevuse arendamiseks) 



 
Projekti  planeeritavad mõjud % EEK 

Toetatud ettevõtja käibe kasv kahe aasta jooksul pärast projekti lõppu    

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

Töötajate arv projekti esitamise hetkel (arv)    

Projekti käigus loodavad töökohad (arv)    

Loodavad töökohad kaks aastat pärast projekti lõppu (arv)     

Projekti käigus säilitatud töökohad (arv)     

Säilitatud töökohad kaks aastat pärast projekti lõppu (arv)     

 
 
V LISAINFO TAOTLUSE KOHTA 

Andmed käesoleva projektiga otseselt seotud projektide 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 

     

     

     

     

 
 
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) Taotleja juhtorgani otsus turundustoetuse taotlemiseks. 
2) Omafinantseeringu kinnituskirjad.  
3) Projekti turundusplaan, milles sisaldub ka ettevõtte turundusplaan. 
4) Projekti detailne eelarve tegevuste kaupa, mille aluseks on punktis 5 nimetatud juhtudel vähemalt kolme tarnija või 

tööde teostaja hinnapakkumised ning muudel juhtudel maksumuste põhjendus.  
5) Koopiad vähemalt kolme tarnija või tööde teostaja võrreldavatest hinnapakkumistest, kui tarnimise või tööde 

teostamise käibemaksuta maksumus konkreetse tegevuse osas ületab viiskümmend tuhat (50 000) krooni.  
6) Taotleja projektijuhi elulookirjeldus (CV). 
7) Viimase kahe aasta bilanss ja kasumiaruanne ning jooksva aasta kasumiaruanne ja bilanss taotlusele esitamisele 

eelnenud kvartali seisuga. 
8) Juhul kui taotleja ei ole tegutsenud kaks aastat, siis bilanss ja kasumiaruanne tegutsetud perioodi kohta ning jooksva 

aasta kasumiaruanne ja bilanss taotluse esitamisele eelneva kvartali seisuga.  
9) Koopia viimase majandusaasta aruandest, auditeerimise kohustusega taotleja korral koopia viimase majandusaasta 

aruandest koos audiitori järeldusotsusega. 
10) Jooksva aasta ning järgneva kolme aasta bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude prognoos.  
11) Kui lisaks taotlejale finantseerib projekti teine isik (partner), siis selle partneri punktides 7-10 nimetatud dokumendid.  
12) Teatis saadud vähese tähtsusega abi kohta vastavalt rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 “Vähese 

tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm” lisas toodud vormile. 
13) Volikiri, kui allkirjaõiguslik esindaja tegutseb volikirja alusel. 

  



 
VIII TAOTLUSE KINNITAMINE 

Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 
- kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged;  
- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;  
- taotlejal puudub taotluse esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga maksuvõlg riiklike maksude osas, välja arvatud 

juhul, kui see on ajatatud ja maksed on tehtud tähtaegselt ning nõutud summas; 
- juhul, kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või “Perioodi 2004ï2006 
       struktuuritoetuse seaduses” 

sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on need maksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 
- 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” tähenduses või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping Euroopa 
Liiduga; 

- taotlejale viimase kolme aasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi ei ületa koos taotletava turundustoetusega vähese 
tähtsusega abi ülemmäära 100 000 (ükssada tuhat) eurot. 

 
Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku: 
- vastavate järelpärimiste tegemiseks õiguspädevale organile  
- taotleja suhtes “Perioodi 2004ï2006 struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste 

teostamiseks/realiseerimiseks/tagamiseks
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.  
 
Sihtasutusel on õigus ilma taotleja või toetuse saaja eelneva nõusolekuta töödelda ja avalikustada Perioodi 2004ï2006 
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.    Otsusest palun teavitada 

E-posti teel Posti teel 

Taotleja allkirjaõigusliku esindaja 
nimi 

Allkiri Kuupäev 

   

 
 
Täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 

IX TAOTLUSE REGISTREERIMINE ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SIHTASUTUSES 

Taotluse tunnusnumber 
(registreerimiskood): 

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

Taotluse registreerimise kuupäev:  

Sekkumisvaldkonna kood:  

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
 

 



TURUNDUSTOETUSE TAOTLUSE LISA 
 

 

Taotleja ärinimi:  

Tabelis näidata ära käesolev aasta, käesolevale aastale eelnenud kaks aastat ja prognoosid järgnevate  aastate  kohta kuni 
kaks aastat pärast projekti lõppemist. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud lühema aja jooksul kui käesolevas tabelis toodud 
andmeid nõutakse, siis näidatakse andmed olemasoleva perioodi kohta. Vastava aasta number sisestatakse tärniga 
lahtrisse. 

Andmed ettevõtte kohta: * * * * * * * * 

Ettevõtte kogukäive (tuh. EEK)         

         

sh. käive välisturistide teenindamisest (tuh. EEK)         

         

        

         

Tehtud investeeringud turundusse  (EEK)         

         

Põhikohaga töötajate arv         

         

Teenindatud klientide struktuur (inimeste arv)         

         

Välisriikide elanikud:         

         

sealhulgas 5 olulisema välisriigi elanikud         

         

1.          

         

2.          

         

3.          

         

4.          

         

5.          

         

        

       
 

Eesti elanikud 

sh. käive siseturistide teenindamisest (tuh. EEK) 

[RTL 2008, 61, 869 ï j»ust. 26.07.2008] 



  


