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ÜLDINFO EELTAOTLUSE ESITAMISE KOHTA 
Eeltaotlus tuleb täita arvutis. Taotlusvorm koos määrusega on elektroonilisel kujul kättesaadav Riigi Teataja 
veebilehel http://www.riigiteataja.ee  ning EASi veebilehel http://www.eas.ee 
 
 

A. EELTAOTLUSE ÜLDOSA 
 

 1. TAOTLEJA ANDMED 
 

 Taotleja nimi  Taotleja õiguslik vorm Reg kood 

   

Aadress Käibemaksukohustuslaseks registreerimise number 

  

Linn Postiindeks E-post 
   

 

Taotleja seaduslik 
esindaja: Perekonnanimi 

Eesnimi Ametikoht Taotleja arveldusarve 

    

E-post Telefon GSM Faks 

    

 

Projektijuht: 
perekonnanimi 

Eesnimi Ametikoht Isikukood 

    

E-post Telefon GSM Faks 
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2. ÜLEVAADE TAOTLEJA TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE STR ATEEGIAST 
 

Lühikokkuvõte taotleja teadus- ja arendustegevuse strateegia põhipunktidest ja eesmärkidest. Kirjeldada 
strateegia koostamise protsessi ja meetodeid ning põhjendada valdkondlike prioriteetide valikut. Välja  tuua 
strateegia punktid, mis seonduvad projektiga, millele toetust taotletakse (lisada viited strateegia vastavatele 
punktidele võimalusel koos viitega elektroonilisele allikale) (kuni 1000 sõna). 
 
 

 
 
Lühikokkuvõte taotleja teadus- ja arendustegevuse strateegia elluviimise, tulemuste kontrolli ja kaasajastamise 
mehhanismidest. Kirjeldada viise, kuidas taotlevas institutsioonis jälgitakse strateegia elluviimist, kuidas tagatakse 
selleks vajalikud ressursid, kuidas kontrollitakse strateegiast lähtuvate tegevuste tulemusi ja nende vastavust 
planeeritule ning kuidas toimub strateegia uuendamine (kuni 400 sõna). 
 

 
 

B. TÄISTAOTLUSES SISALDUVA PROJEKTI ANDMED 
 

1. PROJEKTI ÜLDANDMED 
 

Projekti nimi  Projekti lühend 
  

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

Projekti lõpp (mis ei tohi olla hilisem kui 30.06.2008) 

  

Projekti rakendamise piirkond (maakond/üks või enam valda/linna) 
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ANDMED TAOTLUSEGA OTSESELT SEOTUD TEISTE PROJEKTIDE  KOHTA. NÄIDATA ÄRA KA NEED 
TAOTLUSED, MIS ON ESITATUD, KUID MILLE OSAS POLE VE EL 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 
  

    

    

    

    

 
2. PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 
 

Esitada põhjendused finantseerimise taotlemiseks. Näidata ära, millise panuse teeb taotlus programmi ja taotleja 
strateegiliste eesmärkide saavutamisesse (lisada viited taotleja teadus- ja arendustegevuse strateegia vastavatele 
punktidele võimalusel koos viitega elektroonilisele allikale). Kirjeldada projekti eesmärke, nende saavutamise viise  ja 
sisu.(kuni 1000 sõna) 
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3. PROJEKTI VASTAVUS TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE INFRASTRUKTUURI ARENDAMISE 
PROGRAMMI EESMÄRKIDELE 

 
Selgitada, kuidas aitab projekt kaasa kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni paremale 
seostamisele ning vastavate ressursside kontsentreerumisele. Samuti koostöö soodustamisele nii TA asutuste sees, 
nende vahel, erinevate distsipliinide vahel kui rahvusvahelisel tasandil (kuni 500 sõna). 
 

Selgitada, kuidas aitab projekt suurendada TA tegevuses rakendatud inimressurssi ning tagab selle jätkusuutliku 
arengu, kuidas tõstab see nii teadlaste arvu kui ka kvaliteeti. Kuidas aitab projekt kaasa TA asutuste 
kujundamisele rahvusvaheliselt atraktiivseks ja tulemuslikuks doktoriõppe keskkonnaks, kuivõrd on eesmärgiks 
välismaal tegutsevate eesti teadlaste ja doktorantide motiveerimine naasmiseks Eestisse (kuni 500 sõna). 

 

Selgitada, kuidas aitab projekt kaasa TA asutuse muutumisele väärtustatud teadmiste, ekspertiisi ja tehnoloogiate 
allikaks ettevõtlusele nende innovatsioonitegevuses. Kuidas arvestab projekt riiklike teadus- ja arendustegevuse 
prioriteetidega (kuni 500 sõna). 
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4. PROJEKTI TEOSTAMISE ETAPID 
 
Kirjeldada poolaastate kaupa peamisi tegevusi projekti teostamisel ja lühidalt tegevuste tulemusel saavutatud mõõdetavaid 
tulemusi.  

II pa 2005  

I pa 2006  

II pa 2006  

I pa 2007  

II pa 2007  

I pa 2008  

 
5. PROJEKTIGA SEOTUD VALDKONDADE/ÜKSUSTE KAASATUSE PÕHJUS 

 
Kaasatud teadusvaldkondade ja nende institutsionaalsete vormide (ülikooli osakondade/õppetoolide/ 
uurimisgruppide)  projekti kaasatuse põhjuse selgitus (á kuni 100 sõna). 

1. Valdkonna/üksuse nimi:   

Projektiga seotuse selgitus:  
 

2. Valdkonna/üksuse nimi:  

Projektiga seotuse selgitus: 
 

3. Valdkonna/üksuse nimi:  

Projektiga seotuse selgitus: 
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6. VALDKONDLIKUD TEADUS- JA ARENDUSPROGRAMMID 

 
Projekti aluseks oleva valdkondliku  teadus- ja arendusprogrammi või programmide lühikokkuvõtted (á kuni 300 
sõna –vajadusel täita  kõigi projektiga seotud valdkondlike teadus- ja arendusprogrammide kohta).  
1. 
     
     Programmi nimi 

 

Programmi sisukirjeldus: 
 

2. 
     
     Programmi  nimi 

 

Programmi sisukirjeldus: 
 
 
 
 

Projektiga seotud programmide ühisosa selgitus ja nende koostöö potentsiaali kirjeldus. Juhul kui projektiga on 
seotud mitu erinevat programmi, siis tuleb alljärgnevalt kokku võtta nende üheaegse kaasatuse põhjused ning projekti 
interdistsiplinaarne potentsiaal, selle läbi tekkiv lisaväärtus. Kui programmi(de) raames tehakse koostööd ka teiste TA 
asutustega, siis tuleb kirjeldada ka seda (kuni 600 sõna). 
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7. EVALVATSIOONIHINNETE TABEL 

 
Projekti kaasatud teadusvaldkondade/üksuste kõigi viimase viie aasta kestel saadud evalvatsioonihinnete 
kokkuvõtlik tabel (ära tuleb tuua kõik eraldiseisvad hinded, kaasa arvatud ühe evalvatsiooni raames saadud erinevad 
hinded (nt overall capability, quality of research activity vms), tabel tuleb täita kõigi kaasatud valdkondade/üksuste kohta. 
 
 
Valdkonna/üksuse nimi 

Evalveerinud institutsioon 
Evalveerimis-
aasta 

Hinde nimi/tüüp Hinne 

1.    

2.    

3.    

 
Kui mõni projektiga seotud valdkond või struktuuriü ksus on evalveeritud madalamale hindele kui “hea”, tuleb 
nimetatud valdkonna arengupotentsiaali ning kaasamise lisandväärtust antud projekti põhjendada (kuni 300 sõna). 
Alljärgnev tabel tuleb täita iga valdkonna/üksuse kohta, mille kohta eelnev tabel näitas viimase viie aastal kestel 
saadud madalamat evalvatsioonihinnet kui “hea”.  

Valdkonna/üksuse nimi Hinde nimi, mida põhjendatakse Hinne Aasta 

 
 
 

 
 

  

Põhjendus:  
 

 
8. OSALEMINE TEADUSE TIPPKESKUSTE VÕI TEHNOLOOGIA A RENDUS-KESKUSTE 
PROGRAMMIS 

 
Projektiga seotud teadusvaldkondade osalemine Teaduse tippkeskuste või Tehnoloogia arenduskeskuste 
programmides.  

Valdkonna/üksuse nimi 
Teaduse tipp-
keskuste 
programm 

TAK 
programm 

1.    

Kui valdkond/üksus osaleb ühes või mõlemas nimetatud programmis, tuleb siinkohal lühidalt kirjeldada osalemise viisi ja 
määra (kuni 100 sõna): 

2.    

Kui valdkond/üksus osaleb ühes või mõlemas nimetatud programmis, tuleb siinkohal lühidalt kirjeldada osalemise viisi ja 
määra (kuni 100 sõna): 
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9. TAOTLEJA TEADUSLIK EKSTSELLENTS JA TEHNOLOOGILIN E KOMPETENTS 
 

Indikaatorid 2002 2003 2004 

Projektiga seotud teadus- ja arendustegevuse valdkondade raames kaitstud uute 
PhD-de arv  

   

Projektiga otseselt seotud teadlaste viimase viie aasta jooksul avaldatud ja ISI andmebaasis olevate 
teadustööde koguarv 

 

Projektiga seotud teadlaste osavõtt EL 5. ja 6 Raamprogrammis (projektide 
arv/partnerluse maht tuh kroonides) 

   

Tulu välislepingutest ja –grantidest (tuh kroonides) 
   

Tulu HTM sihtfinantseerimisest ja ETF vahenditest (tuh kroonides) 
   

Tulu EAS- i vahenditest (tuh kroonides)   
   

Tulu teadus- ja arendustegevuse alastest lepingutest ettevõtetega (tuh kroonides) 
   

Ettevõtetega sõlmitud teadus- ja arendustegevuse alased lepingud (arv 
kokku/lisandunud aastal) 

   

Tulu ettevõtetele osutatud konsultatsiooni ja koolitusteenustelt (tuh kroonides) 
   

Tulu ettevõtetele osutatud analüüsi ja testimisteenustelt (tuh kroonides) 
   

Tulu intellektuaalomandi realiseerimisest (tuh kroonides) 
   

Patenditaotlused (arv kokku/lisandunud aastal) 
   

Patendid (arv kokku/lisandunud aastal) 
   

Litsentsid (arv kokku/lisandunud aastal) 
   

 Loodud spin-off ettevõtted aastal 
(arv kokku/lisandunud aastal) 
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10. PROJEKTI KOOSTÖÖPARTNERID 

 
Kirjeldada projekti aluseks oleva valdkondliku TA programmi või programmide koostööpartnerite rolle ja 
vastutust, ühistegevuse korraldust ja juhtimist, ressursside, sh infrastruktuuri  ühiskasutust (kuni 500 sõna). 
 
 

 

Anda ülevaade senisest kootööprojektide sisust, mahust ja tulemuslikkusest ning planeeritavatest meetmetest tulevase 
koostöö osas (kuni 500 sõna). 

 
 

 
11. PROJEKTI KULUPROGNOOS 

 

Kululiik  (tuhat EEK) Km Kokku 

Investeerimiskulud 

Kulud laboriseadmete või aparatuuri 
soetamisele või täiendamisele, 
sealhulgas nende paigaldamise ja 
kasutajate esmakoolitamisega seotud 
kulud vahetult pärast laboriseadmete või 
aparatuuri soetamist   
Kulud laboripindade või nendega 
seotud mittelaboratoorsete pindade 
sisustamisele, sh varustamisele 
kontoriseadmete ja mööbliga   
Kulud ehitiste, laboripindade või 
nendega seotud mittelaboratoorsete 
pindade soetamisele, ehitamisele, 
renoveerimisele või 
rekonstrueerimisele   
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Kulud ehitiste, laboripindade või 
nendega seotud mittelaboratoorsete 
pindade varustamisele tehnilise 
infrastruktuuri või tehnovõrkudega, 
tehnovõrkude väljaehitamine kinnistu 
piires kuni liitumispunktini, 
liitumistasud, kui need on seotud 
konkreetse projekti tehnosüsteemide 
väljaehitamisega   

Kulud ehitusmaa soetamisele 
  

Kulud teadusraamatukogude 
täiendamiseks või andmebaaside ja 
tarkvara soetamiseks   

Investeerimiskulud kokku 
  

Jooksvad kulud 
Sisseostetud teenused, sh 
omanikujärelvalve teostamise ja 
ehitusliku ekspertiisiga seotud kulud   

Lähetuskulud 
  

Info levitamisega seotud kulud ja kulud 
määruse § 21 punktis 13 toodud 
kohustuste täitmiseks   

Projekti elluviivate töötajate töötasud 
koos kõigi riiklike maksudega   

Üldkulud kokku kuni 10% ulatuses 
taotletavast toetusest   

Pangagarantiidega seotud kulud ning  
finants- ja pangakulud   

Jooksvad kulud kokku 
  

7. Investeerimiskulud ja jooksvad 
kulud kokku   

8. EAS’ilt taotletav toetus 
  

 
Projekti finantseerimine Summa (tuh EEK) Osakaal 

Projekti kogumaksumus 
 100% 

Taotletav toetus 
  

Taotleja omafinantseering juhul, kui 
projekti kogumaksumus ületab 
alameetme raames lubatava toetuse 
ülempiiri  
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12. SOETATAVAD SEADMED 
 
Juhul kui projekti sisuks on laboriseadmete ja aparatuuri soetamine, uuendamine või täiendamine, tuleb alljärgnevalt 
ära tuua kõik seadmed, mille hind on suurem kui 300 000 EEK.  

Seadmed (nimi, tehnilised andmed) 
Hind (võib olla 

umbkaudne, tuh 
EEK) 

Info võimalike tarnijate kohta 

1.   

2.   

3.   

 
13. PROJEKTIDE TULEMUSED JA MÕJU 

 
Tabelis esitatavad tulemus- ja mõjuindikaatorid peavad tulenema 
projekti aluseks olevast valdkondlikust teadus- ja arendustegevuse 
programmist või programmidest 

2004 2008 2010 2015 

Projektiga seotud valdkondades teadlaste arv, nendest kaasatud 
välisteadlasi (tk) 

    

Projektiga seotud teadus- ja arendustegevuse valdkondade raames 
kaitstavate uute PhD-de arv aastas 

    

Projektiga seotud valdkondades teadus- ja arendustegevuse maht aastas 
(tuh EEK) 

    

Projektiga seotud valdkondades rahvusvaheliste teadus- ja 
arendustegevuse alaste koostöölepingute maht (tuh EEK) 

    

Projekti realiseerimise tulemusel loodud täiendavad töökohad TA 
asutuses toodud aastaks(tk) 

 
 

   

Programmi poolt initsieeritud interdistsiplinaarsed teadus- ja 
arendustegevuse programmid (tk) 

    

Ettevõtetega sõlmitud teadus- ja arendustegevuse alased lepingud (tk) 
    

Tulu teadus- ja arendustegevuse alastest lepingutest ettevõtetega aastas 
(kokku tuh EEK) 

    

Patenditaotlused (tk) 
    

Patendid (tk) 
    

Litsentsid (tk) 
    

Projektiga seotud teadlaste poolt avaldatud ISI publikatsioonid (antud 
aastal kokku) 

    

Tulu intellektuaalomandi realiseerimisest (tuh EEK) 
    

Tulu ettevõtetele osutatud konsultatsiooni ja koolitusteenustelt (tuh 
EEK) 

    

Tulu ettevõtetele osutatud analüüsi ja testimisteenustelt (tuh EEK) 
    

Spin-off ettevõtted, mis on eksisteerinud kolm või enam aastat (tk) 
    

 



 13 

 
 
14. 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: 

 
15. 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 
Vali sobiv: 
   On neutraalne 
   Töökohti loov (Palun tooge loodavate töökohtade arv, eraldi näidata mehed ja naised) 
Kirjeldus: 
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C. TÄISTAOTLUSE ETTEVALMISTAMINE  

 
 

1. PÕHIANDMED 
 

Täistaotluse koostamise 
eest vastutav isik: 
Perekonnanimi 

Eesnimi Ametikoht Isikukood 

 
 

   

E-post Telefon GSM Faks 

    

Täistaotluse koostamise 
maksumus 

Taotletav toetus EAS’ilt  
(kuni 1,5 milj.EEK) 

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

Projekti lõpp (mis ei tohi 
olla hilisem kui 30.06.2008) 

    

 
2.  PROJEKTI TEGEVUSTE KIRJELDUS 

 
Täistaotluse koostamiseks läbiviidavate peamiste tegevuste kirjeldus koos elluviimise ajakavaga (kuni 500 sõna): 
 

3. TÄISTAOTLUSE KOOSTAMISE KULUD JA FINANTSEERIMISPLAA N 
 
Summad ilma käibemaksuta. Esitatud summad peavad tulenema eelpooltoodud tegevuste kirjeldusest. 

 

Kulud  Summa (tuh EEK) %  

Projekti elluviivate töötajate töötasud koos 
kõigi riiklike maksudega 

  

Sisseostetud teenused, sh detailplaneeringu 
koostamine, ehitusuuringud, ehitusprojekti 
koostamine ja ekspertiis, hankeprotseduurile 
läbiviimine ja hankedokumentatsiooni 
ettevalmistamine 

  

Lähetuskulud   

Kokku   

Omafinantseering   

EAS’ilt taotletav toetus   
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D. TAOTLEJA KINNITUS 

 
 
1. Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 
1.1 kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  
1.2 taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt määruses toodud nõuetele; 
1.3 taotlejal puudub ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas; 
1.4 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 ja tagamiseks. 
 
Allkirjaga annan Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende 
algallikatest. Otsusest palun teavitada  
   E-posti teel     Posti teel             

Taotleja esindusõiguslik isiku  nimi 
ja ametialane positsioon 

Allkiri Koht ja kuupäev 

 
 
 
 

  

Koostööpartneri(te) kinnitus(ed): 

 
 

  

 
E. EELTAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD 

 
 

1) taotleja taotlusega seotud teadus- ja arendustegevuse valdkondade või struktuuriüksuste evalvatsiooniaruannete 
koopiad;  

2) koopia taotleja institutsionaalsest teadus- ja arendustegevuse strateegiast, mis on taotleja pädeva organi poolt 
kinnitatud. Institutsionaalne teadus- ja arendustegevuse strateegia sisaldab TA asutuse poolt määratletud teadus- ja 
arendustegevuse visiooni ja missiooni, pika-ajalisi teadus- ja arendustegevuse eesmärke (kuni 10 aastat), valdkondlikke 
teadus- ja arendustegevuse prioriteete ning prioriteetide valikuprotsessi TA asutuse sees, sealhulgas tugevuste, 
nõrkuste, ohtude ja võimaluste (SWOT) analüüsi, ning teadus- ja arendustegevuse strateegia elluviimise korraldust, 
sealhulgas organisatoorset korraldust ja võimalikke struktuurseid muutusi TA asutuses või TA süsteemis;  

3) koopia taotluses esitatud projekti aluseks olevast valdkondlikust teadus- ja arendustegevuse programmist või 
programmidest, mis on taotleja pädeva organi poolt kinnitatud. Valdkondlik teadus- ja arendustegevuse programm 
sisaldab  teadus- ja arendustegevuse eesmärke (projektsioonidega 5-10 aastat), prioriteete ning nende põhjendust, 
programmi elluviimiseks kavandatud tegevusi (teadus- ja arendustegevus, sealhulgas nii TA asutuse sisesed kui ka TA 
asutuste vahelised projektid, osalemine teaduste tippkeskustes või tehnoloogia arenduskeskustes; teadus- ja 
arendustegevusega seotud kõrgharidus; tehnosiire ja innovatsioon), TA asutuste siseseid ja -väliseid ressursse 
(doktorandid, teadlased ja insenerid; koostööpartnerid, tegevuste eelarve ja finantseerimisallikad) ja nende 
projektsioone (5 ja 10 aasta pärast) ning teadus- ja arendustegevuse programmi elluviimise korraldust, sealhulgas 
organisatoorset korraldust ja võimalikke struktuurseid muutusi TA asutuses või TA süsteemis; 

4) projektijuhi elulookirjeldus; 
5) taotleja viimase majandusaasta aruande koopia, auditeerimise kohustusega taotleja korral koos audiitori otsusega; 
6) väljavõte ISI andmebaasist taotluses esitatud projektiga otseselt seotud teadlaste viimase viie aasta jooksul avaldatud 

kuni kümne olulisema teadustöö kohta; 
7) koopia eskiisprojektist ja kooskõlastustest eskiisprojektile, kui taotluses sisalduva projekti investeerimisobjektiks on 

ehitis; 
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8) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel; 
9) eeltaotluse ja punktides 1-5 nimetatud lisade tõlge inglise keelde. 

 
 

F. EELTAOTLUSE REGISTREERIMINE EAS-is 
 

Taotluse registreerimise number 
(tunnusnumber): Aasta/prioriteet/meede/meetme osa/jrk. nr. 

Taotluse registreerimise kuupäev:  

Sekkumisvaldkonna kood: 

Töötaja nimi 
 

Kuupäev 
 

Allkiri 
 

 
[RTL 2008, 86, 1197 – jõust. 26.10.2008] 


