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Lootusetu tagasinõue 
 
JUHTUMI NR: 
 
 
I RAPORTEERIJA ANDMED 

1. Koostamise kuupäev: 
2. Aruande koostanud asutus: 
3. Koostaja nimi: 
4. Telefon: 
5. E-mail: 

 
 
II ÜLDANDMED 

1. Toetuse saaja / taotleja nimi: 
2. Projekti kood: 
3. Aadress: 
4. Esindaja nimi: 
5. Esindaja ametikoht: 
6. Esindaja telefon, e-mail : 
7. Projekti nimetus: 
8. Projekti nr: 
9. Meede: 
10. Fond: 
 

 
 
III TAGASINÕUDE ANDMED 
 

1. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse (ja selle muutmise) kuupäev1. 
 
2. Toetuse saajale tehtud viimase väljamakse kuupäev. 
  
3. Tagasinõude otsuse (ja selle muutmise) kuupäev 2. 
 

      4. Toetuse tagasilaekumise tähtaeg (tagasinõude otsuse järgi)3. Ajatamise puhul lisada          
          maksegraafiku järgne viimane tasumise kuupäev. 
   

5. Tagasinõude sisu üldkirjeldus. 
 

 
 
                                                 
1 Toetuse taotluse rahuldamise otsuse koopia lisada aruandele  
2 Tagasinõude otsuse koopia lisada aruandele  
3 Mis kuupäeval toetuse saaja toetuse tagasinõude otsuse järgi tagastama pidi 



 
 
 

 
 

6. Mitteabikõlblikuks osutunud summa (kroonides). 
 

 ELi osalus Eesti avaliku sektori osalus Erasektori 
finantseering 

Kokku 

Sihtotstarbeline 
finantseering 

Omafinantseering 

Projekti eelarve      

Kogu 
mitteabikõlblik 
summa 

     

Välja makstud 
mitteabikõlblik 
summa 

     

Tagasinõutud 
summa 

  X   

Tagasilaekumata 
summa4 

  X   

 
 
7. Detailne kirjeldus selle kohta, mida on tehtud tagasinõutud summade 

tagasisaamiseks5. 
   
 
 

8. Loetelu lisatud dokumentidest, mis tõendavad RÜ tegevusi tagasinõutud 
summade tagasisaamiseks (vastavalt punktile 7) 6. 

 
 
 

9. Loetelu lisatud dokumentidest, mis tõendavad, toetuse saajalt ei ole võimalik 
tagasinõutud toetust tagasi saada7. 

 
 
 

10. Loetelu muudest asjakohastest lisatud dokumentidest, mis antud tagasinõude 
puhul on vormistatud8. 

 
 

                                                 
4  Juhul, kui toetuse saaja on tagasinõutavat osa osaliselt tagastanud 
5  Tegevused märkida kuupäevaliselt 
6  Näiteks kirjavahetus toetuse saajaga, avaldused politseile, pankroti algatamise avaldus jm. asjakohane 

dokumentatsioon. 
7 Näiteks tõend toetuse saaja maksejõuetuse kohta vmt asjakohased dokumendid 
8  Näiteks ajatamise puhul maksegraafik, samuti toetuse saajaga läbiviidud koosolekute protokollid vmt. 

dokumentatsioon 



 
 
 

 
 
KINNITAN ANDMETE ÕIGSUST: 
 
………………………………… 
 
Nimi: 
Ametikoht: 
Asutus: 
 
Volitatud vastavalt*………………. 
 
 

                                                 
* Kui aruande allkirjastaja ei ole rakendusüksuse, rakendusasutuse või korraldusasutuse juht või juhtorgan, 

lisada vastava volituse rekvisiidid, mille alusel isikut on volitatud dokumenti allkirjastama. 
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