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Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. oktoobri 

2005.a määruse nr 132”“Eesti riikliku arengukava 
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – 

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

innovatsiooni edendamine” osa 
“Ettevõtlusinkubatsiooni programm” 

lisa 1 
 

 
 

ETTEVÕTLUSINKUBATSIOONI PROGRAMMI   
TAOTLUSVORM 

 
Määruse § 4 punktis 1 toodud tegevusvaldkonna elluviimiseks 

 

I TAOTLEJA ANDMED  

 Taotleja nimi Juriidiline vorm 

  

Taotleja asutajad või omanikud (täita 
äriühingutel, sihtasutustel ning 
mittetulundusühingutel) 

Osaluse suurus (EEK, täita 
äriühingutel, sihtasutustel ning 
mittetulundusühingutel) 

Osaluse % (täita äriühingutel, 
sihtasutustel ning mittetulundusühingutel) 

   

Registrikood (täita äriühingutel, sihtasutustel ning mittetulundusühingutel) Registrisse kandmise kuupäev 

  

Taotleja pangarekvisiidid 

 

Projekti rakendamise piirkond (maakond, vald, linn /asula/küla) 

 

Taotleja postiaadress 
 
 
 



 2 

Telefon / Faks E-post Veebiaadress 

   

Organisatsiooni juht 
Nimi: 

Ametikoht:  

Telefon / faks: 

E-post:  

 
Projekti põhitäitja(d) 
Nimi: 

Ametikoht:  

Telefon / faks: 

E-post:  

  
 
Andmed käesoleva projektiga seotud teiste projektide kohta. Näidata ära ka need taotlused, mis on esitatud, ent mille 
kohta pole veel finantseerimisotsust tehtud  

Toetuse andja (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 tehtud 

Toetatud / esitatud projekti nimi 
 
  

    

    

    

    

 
 

II PROJEKTI ANDMED 

Projekti nimi 
 

Projekti alguskuupäev (kulude abikõlblikkuse algus, 
mitte varem kui taotluse sihtasutusele esitamine) 

Projekti tegevuste elluviimise lõppkuupäev (kuni 6 kuud alates 
projekti alguskuupäevast, kuid mitte hiljem kui 30.06.2008 a.) 

  

Projekti finantseerimine Summa Osakaal 

Projekti kogumaksumus 
 100% 

Taotletav toetus 
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Omafinantseering  
  

Projekti eesmärk/eesmärgid 

 

Taotluse põhjendus (kuni 5400 tähemärki) Esitada taotleja ja taotluse taust ja põhjendused finantseerimise taotlemiseks. 
Näidata ära, millise panuse teeb taotlus ettevõtlusinkubatsiooni programmi ning taotleja enda strateegiliste eesmärkide 
saavutamisse (soovitavalt lisada viited taotleja äriplaani, arengukava või -strateegia vastavatele punktidele võimalusel koos 
viitega elektroonilisele allikale), kuidas mõjutab kavandatav inkubaator tegutsevate ettevõtete struktuuri, milline on projekti 
idee realiseerimisel tekkiv lisandväärtus piirkonna ettevõtluse tugisüsteemile, milline on huvigruppide motivatsioon ning 
kaasatus inkubaatori käivitamisse. Kirjeldada ideed, tuua võimalusel välja tema innovatiivsed küljed, kirjeldada turgu, riske 
ning idee realiseerimise tulemust. Lisada ülevaade seni rakendatud ettevõtlusalastest toetusmeetmetest, nende vastavusest 
vajadustele ning rakendamise tulemuslikkusest, st nende efektiivsusest uute jätkusuutlike ettevõtete ja töökohtade loomisel. 

 
 
 
 

Projekti teostamise lühikirjeldus (kuni 5400 tähemärki). Kirjeldada lühidalt inkubaatori äriplaani, arengukava või -strateegia 
kavandamise protsessi,  projekti meeskonda ja selle liikmete senist kogemust sarnaste projektide või tegevuste elluviimisel, 
projekti huvigruppe, millised funktsioonid või kompetentsid on kavas sisse osta ning millistel põhjustel, millist tüüpi 
eeluuringuid on kavas läbi viia ja millistel põhjustel ning millised on projekti õnnestumise riskid ja nende adresseerimise viisid.  
 
 

Projekti tegevus- ja ajakava 

Tegevuse nimetus  Tegevuse algus Tegevuse lõpp Tulemus (kirjeldada lühidalt tegevuse tulemusel 
saavutatud mõõdetavat tulemust) 
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Projekti eelarve (summad ilma käibemaksuta) 

Kululiik EAS toetus Omafinantseering Kokku 

    

    

    

    

KOKKU    

 
! Juhul kui kululiikides on kuluartikleid, mille puhul on taotlejal seaduslik õigus esitada need koos käibemaksuga, on vajalik vastav kululiik ja 

sellega seotud käibemaks ära märkida. Samuti lisada põhjendus, miks kibemaks on abikõlblik. 

 
III PROJEKTI 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 tööhõives 
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 ühitamist (lisada kirjeldus, kuidas) 
( )  projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav 
 
Kirjeldus: 
 
Projekti mõju infoühiskonna arengule 

 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) 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?  
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Vali sobiv: 
( )  on neutraalne 
( )  infoühiskonda edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas) 
 
Kirjeldus: 
 
Projekti mõju keskkonnaseisundile 
Vali sobiv: 
( )  on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
( )  keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas) 
( )  neutraalne 
 
Kirjeldus: 
 
Projekti lõpuks loodud uued töökohad 
 
( )  mehed 
( )  naised 
( )  kokku 
 
Kirjeldus: 
 
Projekti lõpuks säilitatud  töökohad 
 
( )  mehed 
( )  naised 
( )  kokku 
 
Kirjeldus: 
 

 
IV KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID 
 
1) kui taotlejaks on kutseõppeasutus, rakenduskõrgkool või ülikool, taotleja kirjalik kinnitus, et projekt on kooskõlas taotleja 

arengukava või -strateegiaga; 
2) kui taotlejaks on eraõiguslik juriidiline isik, koopia taotleja põhikirjast ja viimase majandusaasta aruandest, auditeerimise või 

revideerimise kohustusega taotleja korral lisaks koopia viimase majandusaasta aruandest koos audiitori või revideerija 
otsusega; 

3) taotleja omafinantseeringu korral taotleja juht- või esindusorgani poolt heakskiidetud omafinantseeringut kinnitav dokument; 
4) projekti teostajate ja projekti teostamise eest vastutavate isikute elulookirjeldused; 
5) volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel; 
6) Maksu- ja Tolliameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise või nende ajatatuse kohta, mis ei tohi olla vanem kui 10 tööpäeva 

alates taotluse esitamisest; 
7) teatis saadud vähese tähtsusega abi kohta vastavalt  rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80  “Vähese tähtsusega abi 

teatise esitamise kord ja vormlisas toodud vormile, v.a kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid või ülikoolid. 
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V TAOTLUSE KINNITAMINE 
 

Allkirjaga kinnitan alljärgnevat: 
1. kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad;  
2. taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;  
3. taotlejal on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt määruse §-s 19 toodud nõuetele; 
4. juhul, kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või “Struktuuritoetuse seaduses” 

sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on need maksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas; 
5. äriühingust taotleja osanikud või juhatuse liikmed ei oma osalust või ei kuulu juhtkonna koosseisu samal tegevusalal ja 

samas asukohas tegutsevas äriühingus või nendega Tulumaksuseaduse mõistes seotud isikud ei oma osalust või ei kuulu 
juhtkonna koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas äriühingus; 

6. taotleja omanikud, kelle summaarne osalus ületab 5% aktsia- või osakapitalist, välja arvatud avalikult noteeritud 
ettevõtjad, on registreeritud kas Eestis või territooriumil, mida ei loeta madala maksumääraga territooriumiks 
«Tulumaksuseaduse» § 10 tähenduses või Euroopa Liidu liikmesriigis või riigis, millel on kehtiv assotsieerumisleping 
Euroopa Liiduga. 

 
Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku: 

1. järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 
2. taotleja suhtes “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 Allkiri Kuupäev 
   

 
(täidab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) 

 

Tunnusnumber  

Taotluse registreerimise kuupäev  

Sekkumisvaldkonna kood  

Töötaja nimi 
 

Allkiri 
 

Kuupäev 
 

 
 
 
 
 


