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1. TAOTLEJA ANDMED  
 

Organisatsiooni nimi  Taotleja õiguslik vorm 

  

Postiaadress  

  

Linn Postiindeks E-post 

   

Organisatsiooni pangarekvisiidid 

 

 

 

 Organisatsiooni juhi perekonnanimi Eesnimi Amet 

 
 
 

  

E-post Telefon GSM Faks 

    

Projektijuhi perekonnanimi Eesnimi Amet  

 
 
 

  

E-post Telefon GSM Faks 

    

 
 
 
2. PARTNERITE ANDMED ÜHISTAOTLUSE PUHUL  

TÄIDETAKSE ERALDI IGA PARTNERI, VA TAOTLEJA KOHTA 

 
Organisatsiooni  nimi   Ettevõtjast partneri puhul äriregistri kood 
  

Kontaktisiku perekonnanimi Eesnimi Amet 
   

Kontaktisiku telefon GSM faks E-post 
    

 
 
 
 



3. PROJEKTI ANDMED   
 
 

Projekti nimi ja lühend Projekti tegevusvaldkond 

  

Projekti kogumaksumus Taotletav toetussumma  

  

Projekti finantseerimine partnerite kaupa ühistaotluse puhul 

Organisatsioon Summa % taotluse eelarvest 

   

   

   

Projekti algus (taotluse sihtasutuses reg. kuupäev, kui taotluses ei 
ole näidatud sellest hilisemat kuupäeva) kuupäev, kui taotluses ei 
ole näidatud teisiti) 

Projekti lõpp  (mis ei tohi olla hilisem kui 01.07.07) 

  

Projekti rakendamise piirkond (maakond/üks või enam valda/linna) 

 

Andmed taotlusega otseselt seotud teiste projektide kohta. Näidata ära ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille osas pole veel 
otsust tehtud. 

TOETUST ANDVA 
ORGANISATSIOONI 
NIMI 

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

Toetuse summa / 
taotluse summa 
juhul kui otsust pole 
veel tehtud 

Toetatud / esitatud projekti nimi 
  

    

    

    

    

 
4. PROJEKTI KIRJELDUS  
 

TAOTLUSE KOKKUVÕTE 
 

Taotluse lühikokkuvõte (kuni 3600 tähemärki). Näidata ära projekti seos taotleja arengukava ning teadmiste- ja tehnoloogia siirde 
strateegiaga. Esitada projekti peamised eesmärgid, peamised tegevused valdkondade kaupa ning peamised oodatavad tulemused ning 
mõju. 
 

 



5. TAOTLUSE TEGEVUSED TEGEVUSVALDKONDADE KAUPA  
Täita iga tegevusvaldkonna osas eraldi (tegevusvaldkonna kirjeldus, tegevusvaldkonna rakendamine, tegevusvaldkonna 
eelarve) 

5.1. TEGEVUSVALDKONNA NR 1 KIRJELDUS 
Kirjeldada 1. tegevusvaldkonda “ Teadmiste siirdeks ning teadus- ja arendustöö tulemuste kommertsialiseerimiseks soodsa 
keskkonna loomine TA asutuses/rakenduskõrgkoolis” ja põhjendada selle tähtsust taotlejale või tuua välja põhjused, miks selle 
tegevusvaldkonna alla tegevusi ei ole planeeritud. Näidata ära seosed nii teiste taotluse tegevusvaldkondadega kui ka taotleja taotluse 
väliste tegevustega. Tuua välja riskid ja nende adresseerimise viisid. Kui taotleja on aastatel 2001-2003 saanud rahastamist Spinno 
programmist, tuua välja kuidas saavutatud tulemusi/kogemust taotluse antud tegevusvaldkonna raames laiendatakse või edasi 
arendatakse. Nimetada tegevusvaldkonna eesmärk ja oodatavad tulemused (kuni 3600 tähemärki). Ühistaotluse puhul kirjeldada iga 
partneri osalust eraldi iga tegevusvaldkonna rakendamisel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2. TEGEVUSVALDKONNA NR 1. RAKENDAMINE  
Sõltuvalt tegevusvaldkonnast on soovitav kasutada järgmisi väljundindikaatoreid: teadmiste- ja tehnoloogiasiirdega seotud 
töötajate arv, koolitused ja seminarid taotleja liikmeskonnale (inimtundides ja arvudes), koolitatud liikmeskonna arv, koolitused 
ja seminarid ettevõtjatele (inimtundides ja arvudes), konsultatsioon taotleja liikmeskonnale (inimtundides ja arvudes, sh 
nõustatud ideede/äriplaanide arv, nõustatud rahastamistaotluste arv), konsultatsioon ettevõtetele (inimtundides ja tuhandetes 
kroonides), läbiviidud tehnoloogia auditid ettevõtetes (arv), külaskäigud ettevõtetesse teadmiste- ja tehnoloogiasiirde võimaluste 
tutvustamiseks (arv), nõustatud projektide, sh rahastamistaotluste arv  jms. 

Tegevusvaldkonna nr 1 alategevuse 
kirjeldus 

II pa 2004  
väljundid 

I pa 2005  
väljundid 

II pa 2005  
väljundid 

I pa 2006  
väljundid 

II pa 2006  
väljundid 

I pa 2007 
väljundid  Märkused 

1 Alategevus        

2 Alategevus      
 

 

3 Alategevus        

 Jne  
 

   
 

 
 
 
 



 6. TEGEVUSVALDKONNA NR 1. EELARVE (täita iga tegevusvaldkonna kohta eraldi) 
 

Kululiik  (tuhat EEK) II pa 2004 I pa 2005 II pa 2005 I pa 2006 II pa 2006 I pa 2007 Kokku 

1. Töötasud ( koos riiklike maksudega)   
 
     

2. Lähetused ( kohalikud ja 
rahvusvahelised)   

 
     

3. Sisseostetud teenused (konsultatsioon, 
reklaam, uuringud)   

 
     

4. Üldkulud ( kuni 15 % taotluse 
kogumahust)   

 
     

 5. Koolituskulud     
 
 

 
  

6. Muud kulud ( kontoritehnika ja 
kontorisisustuskulud)        

7. Kokku   
 
     

8. Taotletav toetus   
 
     

 
7. PROJEKTI ORGANISATSIOON  
 

Esitage projekti organisatsioon skemaatiliselt (juhtkomisjon, projektijuht, valdkondade eest vastutajad ja spetsialistid). Kirjeldage 
erinevate tasandite rolli ja vastutust  – juhtkomisjoni liikmed; projektijuht; valdkondade juhid, spet sialistid. Tooge ära juhtkomisjoni 
moodustamise põhimõtted, liikmete nimed, ametikohad ning märkige, kas neilt on olemas nõusolek juhtkomisjoni töös osalemiseks 
(kuni 3600 tähemärki ja diagramm). 

 
 

 
8. PROJEKTI KULUD JA FINANTSEERIMISE PLAAN  
 
TAOTLUSE EELARVE (ühistaotluse puhul täita tabel kõigi partnerite kohta eraldi ja projekti koondeelarve) 
 

Kululiik  (tuhat EEK) Kokku 

II pa 
2004 

I pa 
2005 

II pa 
2005 

I pa 
2006 

II pa 
2006 

I pa 2007 

1. Töötasud ( koos riiklike maksudega)    
 
    

2. Lähetused ( kohalikud ja 
rahvusvahelised)    

 
    

3. Sisseostetud teenused (konsultatsioon, 
reklaam, uuringud)    

 
    

4. Üldkulud ( kuni 15 % taotluse 
kogumahust)    

 
    

 5. Koolituskulud      
 
 

 
 

6. Muud kulud ( kontoritehnika ja 
kontorisisustuskulud)        

7. Kokku    
 
    

8. Taotletav toetus    
 
    

9. Taotletava toetuse osakaal eelarvest        



 
 

Projekti finantseerimine allikate lõikes 
Finantseerija  Summa (tuh EEK) % 

1. Taotletav toetus EAS-ilt   

2. Taotleja omafinantseerimine   

3. Kaasfinantseerimine    

Finantseerimine kokku  100% 

 
* Juhul kui kululiikides on kuluartikleid, mille puhul on taotlejal seaduslik õigus esitada need koos käibemaksuga, on vajalik 
vastav kululiik ära märkida. 
 

Põhjendus juhul kui eelarve maht, finantseerimise allikad, proportsioonid või toetatava taotluse suurus on võrreldes eeltaotlusega 
muutunud. 

 
 

 
9. PROJEKTI TULEMUSED JA MÕJU  
 

Taotleja hinnang oma tegevusele ning projekti oodatavad tulemusnäitajad 

 

2005 2006 2007 

1. TA töötajaid täistööaja ekvivalendi järgi (arv)    

2. Teadmiste ja tehnoloogiasiiret toetav personal TA asutuses täistööaja 
ekvivalendi järgi (arv) 

   

3. TA eelarve (kokku tuh EEK)    

4. Ettevõtetega sõlmitud TA lepingud (arv kokku/lisandunud aastal)     

5. Tulu TA lepingutest ettevõtetega (kokku tuh EEK)    

6. Patenditaotlused (arv kokku/lisandunud aastal)    



7. Patendid (arv kokku/lisandunud aastal)    

8. Litsentsid (arv kokku/lisandunud aastal)    

9. Tulu intellektuaalomandi realiseerimisest (tuh EEK)    

10. Tulu ettevõtetele osutatud konsultatsiooni ja koolitusteenustelt (tuh EEK)    

11. Tulu ettevõtetele osutatud analüüsi ja testimisteenustelt (tuh EEK)    

12. Loodud spin-off ettevõtted aastal 
(arv kokku/lisandunud aastal) 

   

13. Spin-off ettevõtted, mis on  eksisteerinud 3 või enam aastat (arv)    

 

Projekti horisontaalsed näitajad. Märkige valikvastustest õige, kus nõutud, lisage seletus. 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 
Vali sobiv: 
  projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt vähendab soolist ebavõrdsust (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
  projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist soolist ebavõrdsust 
Kirjeldus: 

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 
Vali sobiv: 
   projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerumist tööturule (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
   projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
   projekt edendab naisettevõtlust (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
   projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
   projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav 
Kirjeldus: 

Projekti mõju infoühiskonna arengule 
Vali sobiv: 
   projekt on infoühiskonna arengu seisukohalt neutraalne 
   projekt on infoühiskonna arengu seisukohalt edendava mõjuga (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
Kirjeldus: 

Projekti mõju keskkonnale 
Vali sobiv: 
   projekt on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
   projekt on keskkonnasõbralik (projekti plaani lisada kirjeldus, kuidas) 
   projekt on keskkonnasõbralikkuse seisukahalt neutraalne 
Kirjeldus: 

Projekti mõju tööhõivele.  

Projekti mõju tööhõivele töökohtade säilitamise läbi 
Vali sobiv: 
   On neutraalne 
   Töökohti säilitav (Palun tooge säilitatavate töökohtade arv, eraldi näidata mehed ja naised) 
Kirjeldus: 
 



Projekti mõju töökohtade loomisele 
   On neutraalne 
   Töökohti loov (Palun tooge loodavate töökohtade arv, eraldi näidata mehed ja naised) 
Kirjeldus: 

 

 
10. PROJEKTI JÄTKUSUUTLIKKUS  
 

Kirjeldada, kuidas ja milliste vahenditega on planeeritud tagada projekti jätkusuutlikkus pärast SPINNO programmi lõppemist  
(kuni 3600 tähemärki). 

 
 

 
11. PROJEKTI RISKIANALÜÜS  
 

Esitage projekti riskianalüüs ja selgitus, kuidas riskianalüüsi tulemustega on taotluses arvestatud  (kuni 3600 tähemärki).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
EASi FINANTSEERIMISE MÕJU Kuidas EASi poolne võimalik toetus mõjutab projekti teostamist ja taotleja strateegiliste eesmärkide 
saavutamist võrreldes olukorraga, kui EAS projekti ei finantseeri? Kas projekt jääks ilma EASi poolse toetuseta ellu viimata, viidaks ellu 
vähendatud mahus, viidaks ellu pikema aja jooksul või viidaks ellu sõltumata EASi poolsest toetusest?  

 
 



 
12.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 likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 
1.3 taotlejal on nõutavad vahendid projekti oma- ja kaasfinantseeringu tagamiseks vastavalt määruses toodud nõuetele; 
1.4 taotlejal puudub ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas; 
1. 5. 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. 
 
2.   Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku: 
2.1 järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
2.2 taotleja suhtes “Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks, 
realiseerimiseks, tagamiseks. 
 
3. Allkirjaga annan Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende algallikatest. 

Otsusest palun teavitada  

   E-posti teel     Posti teel             

Taotleja seadusliku esindaja nimi ja ametialane 
positsioon 

Allkiri Koht ja kuupäev 

 
 
 
 
 

  

 
13.TÄISTAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD  LISAD  

 
 

1 Taotleja omafinantseeringu korral taotleja juht- või esindusorgani poolt heakskiidetud omafinantseeringut kinnitav dokument 
ning ühistaotluse puhul lisaks kõigi partnerite juht- või esindusorganite poolt heakskiidetud omafinantseeringut kinnitavad 
dokumendid; 

2 Taotluse kaasfinantseeringu korral kaasfinantseeringut tõendav dokument; 
3 Projektijuhi ja tegevusvaldkondade eest vastutajate elulookirjeldused; 
4 Koopia taotleja teadmiste- ja tehnoloogiasiirde strateegiast ning ühistaotluse puhul lisaks koopiad kõigi partnerite kas teadmiste- 

ja tehnoloogiasiirde strateegiast või äriplaanist; 
5 Eelarve kulutuste kalkulatsioonide aluseks olevate dokumentide koopiad  (tööjõukulude ja üldkulude arvestuspõhimõtted, 

hinnakirjad jms.); 
6 Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel; 
7 Täistaotluse  ning lisade 3 ja 4 tõlge inglise keelde. 
 
 
 

14.TÄISTAOTLUSE REGISTREERIMINE  EAS’IS  
 

Tunnusnumber aasta/prioriteet/meede/alameede/jrk. nr.  

Taotluse registreerimise kuupäev  

Sekkumisvaldkonna kood  

Töötaja nimi 
 

Allkiri 
 

Kuupäev 
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