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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18.märtsi 
2005. a määruse nr 34 ““Eesti riikliku arengukava 

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

innovatsiooni edendamine” osa “Teadus- ja 
arendustegevuse infrastruktuuri arendamise programm” 

lisa 2 
[RTL 2008, 86, 1197 – jõust. 26.10.2008] 
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ÜLDINFO TÄISTAOTLUSE ESITAMISE KOHTA 
Taotlus 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. TAOTLUSE ÜLDOSA 
 

1. TAOTLEJA ANDMED 
 

 Taotleja nimi  Taotleja õiguslik vorm Reg kood 

   

Aadress Käibemaksu kohuslaseks registreerimise number 

  

Linn Postiindeks E-post 
   

 

Taotleja seaduslik esindaja: 
Perekonnanimi 

Eesnimi Ametikoht 
Taotleja 
arveldusarve 

 
 

   

E-post Telefon GSM Faks 

    

 

Taotluse eest vastutava isik: 
Perekonnanimi 

Eesnimi Ametikoht Isikukood 

 
 

   

E-post Telefon GSM Faks 

    

 
2. PROJEKTI ANDMED 

 
Projekti nimi  Projekti lühend 
  

Projekti kogumaksumus EAS’ilt taotletav toetus (30-100 milj. EEK) 

  

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

Projekti lõpp (mitte hiljem 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 
  

    

    

    

    

 
 

3. PROJEKTI KIRJELDUS 
 

Kirjeldada projekti ning tuua välja võrreldes eeltaotlusega tehtud muudatused (kuni 1200 sõna). 

 
 

 
4. PROJEKTI TEOSTAMISE ETAPID 

 
Kirjeldada poolaastate kaupa peamisi tegevusi projekti teostamisel ja lühidalt tegevuste tulemusel saavutatud 
mõõdetavaid tulemusi (á kuni 100 sõna). 

II pa 2005 
 
 

I pa 2006 
 
 

II pa 2006 
 
 

I pa 2007 
 
 

II pa 2007 
 
 

I pa 2008 
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5. VALDKONDLIKUD TEADUS- JA ARENDUSPROGRAMMID  
 

Kirjeldada lühidalt projekti aluseks olevat/olevaid teadus- ja arendusprogramme, tuues eraldi välja peale 
eeltaotlust sisse viidud muudatused. (á kuni 400 sõna ).  
1. 
     
     Programmi nimi 

 

Programmi sisukirjeldus: 
 

2. 
     
     Programmi  nimi 

 

Programmi sisukirjeldus: 
 
 
 
 

 
6. PROJEKTI KOOSTÖÖPARTNERID 

 
Kirjeldada projekti partnerite rolle ja vastutust, ühistegevuse korraldust ja juhtimist, kui see on muutunud 
võrreldes eeltaotluses esitatuga (kuni 500 sõna). 
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7. PROJEKTI KULUPROGNOOS 
 

Kululiik  (tuhat EEK) Km Kokku II pa 
2005 

I pa 
2006 

II pa 
2006 

I pa 
2007 

II pa 
2007 

I pa 
2008 

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, sealhulgas 
varustamisele kontoriseadmete 
ja mööbliga 

        

Kulud ehitiste, laboripindade 
või nendega seotud 
mittelaboratoorsete pindade 
soetamisele, ehitamisele, 
renoveerimisele või 
rekonstrueerimisele 

        

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, 
sealhulgas omanikujärelvalve 
teostamise ja ehitusliku 
ekspertiisiga seotud kulud 

        

Lähetuskulud         

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

Omafinantseering  
  

 
8. SOETATAVAD SEADMED 

 
Juhul kui projekti sisuks on laboriseadmete ja aparatuuri soetamine, uuendamine ja täiendamine, tuleb antud 
tabelis ära tuua kõik seadmed, mille hind on suurem kui 300 000 Eesti krooni. (Hind peab tuginema võrreldavatele 
hinnapakkumistele, mille  koopiad lisada taotlusele.) 

Seadmed (nimi, tehnilised 
andmed) 

Hind (EEK) Tootja 
Oodatud 

omandamis-
kuupäev 

Muud asjakohased 
märkused (ostmis- 
või ülesseadmise 

eeldused, võimalikud 
hinnamuutused vms) 

1.      

2.     

3.     
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9. EHITUSPROJEKTI KIRJELDUS 

 
Kui projekti sisuks on ehitise rajamine või selle renoveerimine, kirjeldada detailselt nii ehitist (lõpptulemust) kui ka 
selle rajamise/renoveerimise tegevusi. Ehitise soetamise korral tuleb ka seda kirjeldada (hetkeseisu) ning kui seda 
on plaanis renoveerida siis ka soovitud tulemust ja saavutamiseks vajalikke tegevusi (kuni 1000 sõna). 
 

 
10. EHITISE KULUSUHETE PROOGNOOS 

 

  
Rea 
nr. 

 

Ehitus (ka olemasolevate ruumide 
renoveerimine) 

EEK (1)   

Sisseseade (mööbel jms) EEK (2)   

Seadmed EEK (3)   

m2 (4)   

“Rasked” laboratooriumid Töökoh
-tade 
arv 

(5)   

m2 (6)   

“Kerged” laboratooriumid Töökoh
-tade 
arv 

(7)   

m2 (8)   

Muud uurimisruumid Töökoh
-tade 
arv 

(9)   

Üldruumid m2 (10)   

Abiruumid m2 (11)   

Pindala kokku m2 (12)   

Töökohtade arv kokku (13)   

Pindala, 
töökohad, 
kasutajad 

Kasutajate arv (14)   

Pinda kasutaja kohta (15)   

Hind kasutaja kohta (16)   

Pinda töökoha kohta (17)   

Hind töökoha kohta (18)   

Ühikute ja 
hinna suhted 

Pinna kogumaksumus (19)   

Tabeli täitmise spikker 
(vastavalt reanumbritele): 
 
(3) Seadmete hind peab 
sisaldama ka transpordikulusid  
(4) & (5) Seadmerikkad 
laboratooriumid 
(6) & (7) Töökoha-rikkad 
laboratooriumid 
(8) & (9) Ülejäänud 
uurimisotstarbelised ruumid 
(10) Koridorid, kontorid jne 
(11) Tualetid, hoidlad, 
ventilatsiooniruumid jne. 
(12) 4+5+6+7+8 
(14) Teadurid + järeldoktorid 
+ doktorandid ja magistrandid  
(15) = (12)/(14) 
(16) = (1)/(14) 
(17) = (12)/(13) 
(18) = (1)/(13) 
(19) = (1)/(12) 
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11. EHITUSKULUDE PROGNOOS 

 

 Elemendigrupp 
Elemendigrupi 
kogumaksumus 

(EEK) 

Maksumus ühe 
pinnaruut-meetri 

kohta (EEK) 

Krunt   

Maa-ala ettevalmistus ja hõlve   

Finantseerimiskulud   

Projekteerimine ja uurimistööd   

Ehitusluba   

Projekti 
ettevalmistus-kulud 

Liitumistasud   

Ettevalmistus ja lammutustööd   

Mullatööd   

Lõhketööd   

Vaiad ja alustarindid   

Drenaaž ja trassid   

Täide ja tihendamine   

Krundi pinnakatted   

Mullatööd ja 
alused 

Välisvarustus   

Vundamendid   

Karkassi- ja katusetarindid   

Täitetarindid (avatäited ja klaasfassaadid)   

Pinnatarindid (kergseinad, sisetööd, siseviimistlus)   

Teed, platsid, vertikaalplaneerimine   

Sisustus   

Varustus   

Seadmed ja masinad   

Sisustus, varustus 
ja seadmed 

Ruumikomplektide sisustus, varustus ja seadmed   

Küte   

Veevarustus   

Kanalisatsioon   

Ventilatsioon   

Elekter   

Teisaldusseadmed (liftid, eskalaatorid jms)   

Tehnotööd 

Hangete abitööd   

Ehitamise üldkulud (näiteks ajutised ehitised ja seadmed, ehitusplatsi haldus, 
ehitusaegne transport, talvised lisatööd jms.)   

Töövõtuhinna või muud võimalikud ehituskulude muutused   

Kokku:   
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12. SISUSTUSPROJEKTI KIRJELDUS 
 

Kui projekti sisuks on soetatud, renoveeritud või ehitatud pindade sisustamine, tuleb alljärgnevalt kirjeldada nii 
antud kulutuste eesmärki ja põhisisu (kuni 500 sõna). 
 

 
13. SISUSTUSPROJEKTI PEAMISED KULUARTIKLID 

 
Kui projekti sisuks on pindade sisustamine, tuleb antud tabelis ära tuua kõik sellega seotud peamised kuluartiklid 
v.a. seadmed, mille hind on suurem kui 300 000 Eesti krooni. (Hind peab tuginema võrreldavatele hinnapakkumistele, 
millest koopiad peavad olema taotlusele  lisatud.) 

Nimetus Hind (EEK) 
Muid asjakohased märkused (ostmis- või ülesseadmise 

eeldused, võimalikud hinnamuutused vms) 

1.    

2.   

3.   

 
14. PROJEKTIDE TULEMUSED JA MÕJU 

 
Tabelis esitatavad tulemusindikaatorid peavad tulenema 
projekti aluseks olevast valdkondlikust teadus- ja 
arendustegevusprogrammist või programmidest 

2004 2008 2010 2015 

Projektiga seotud valdkondades teadlaste arv, sh kaasatud 
välisteadlased (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) 
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Litsentsid (tk) 
    

Projektiga seotud teadlaste poolt avaldatud ISI publikatsioonid 
(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) 
    

 
15. PROJEKTI JÄTKUSUUTLIKKUS 

 
Selgitada, kuidas ja milliste vahenditega tagatakse investeeringu jätkusuutlik käigushoidmine viie aasta kestel alates 
projekti lõpetamisest (kuni 400 sõna). 
 

 
16. 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 
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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: 

 
17. 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: 
 

 
C. 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 esindusõigusliku isiku nimi 
ja ametialane positsioon 

Allkiri Koht ja kuupäev 

 
 
 
 

  

Koostööpartneri(te) kinnitus (vajadusel): 
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D. TÄISTAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD 

 

1)  eeltaotluse rahuldamise otsuses sihtasutuse poolt tehtud soovituste ja ettepanekute kohaselt edasiarendatud valdkondlik 
teadus- ja arendustegevuse programm või programmid; 

2) projekti tasuvusanalüüs; 

3) projekti detailne eelarve; 

4) projektiga seotud tehniline dokumentatsioon: koopia tehnilisest projektist (standard EVS 811:2002), kui taotluses 
sisalduva projekti investeeringuobjektiks on ehitis, kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba, koopiad 
tarnijate või tööde teostajate hinnapakkumistest; 

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

6) täistaotluse ja punktides 1-3 nimetatud lisade tõlge inglise keelde. 

 
 

E. TÄISTAOTLUSE 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] 


