
Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
 allkiri: 

1

Lisa 1 sotsiaalministri 04.04.2006.a määruse nr 35 
„Meetme 1.3 „Võrdsed võimalused 

tööturul“, välja arvatud riigi tööturuasutuste 
projektidele antava toetuse, tingimused ja 

toetuse kasutamise seire eeskiri“ juurde 
vorm A 
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Tallinn 15156          
 

 
 

 
Meetme 1.3 

„Võrdsed võimalused tööturul“ toetuse taotlus 
 
 

Täidab rakendusüksus 
Saabumise 
kuupäev: 
__/__/200__ 

Taotluse 
tunnusnumber: 
 

Vastutav ametnik: 
 
 

 
ÜLDOSA  
 
 
Esmane taotlus      Korduv taotlus  
  
 
Ristiga märkimiseks viia hiire kursor tühja kasti järele ning märkida x - seejärel tühi kast 
kustutada. 
 

1. Projekti nimi  
 
 

2. Projekti kestus  

2.1 Kestus kalendrikuudes        kuud 

2.2 Projekti tegevuste algus- ja lõppkuupäev1     /    /200   -    /   /200 

2.3 Projekti kulude abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev2  
/    /200   -    /   /200 
 

3. Projekti maksumus (täiskroonides) 
3.1 Projekti abikõlblikud kogukulud: 

                                                 
1 Sh projekti ettevalmistamisega seotud tegevused 
2 Sh projekti ettevalmistamisega seotud kulud 
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3.2 Taotletav toetus:  

3.3 Projekti Eesti avaliku sektori finantseering: 

3.3.1 Sh finantseering riiklikust programmist3 

Programmi nimi 

Projekti nimi4 

Summa  

3.4 Erasektori finantseering5 

3.5 Täita taotlejal, kes soovib projekti elluviimiseks saada osalist ettemakset6 
  soovin osalist ettemakset 

 
Põhjendada ettemakse vajalikkust. 
 
 

4. Toetuse taotlemise ja projekti rakendamise eest vastutajad 
4.1 Info taotleja kohta 
4.1.1 Taotleja  

Nimi ja lühend7  
Taotleja õiguslik vorm  äriühing 

 riigi äriühing 
 sihtasutus 
 riigi sihtasutus 
 kohaliku omavalitsuse asutus 
 riigiasutus 
 avalik-õiguslik juriidiline isik 
 mittetulundusühing 
 füüsilisest isikust ettevõtja 

 
Registrikood  
Postiaadress  
Telefon/faks  
E-post  
Makse saaja, pank, 
arvelduskonto number8, 
viitenumber9 

 

Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number10 

 

Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane (märkida ristiga) 
 projekti kulud kuuluvad maksustatava käibe hulka  
 projekti kulud ei kuulu maksustatava käibe hulka 

4.1.2 Allkirjaõiguslik isik 
Nimi  
Amet  
Telefon/faks  

                                                 
3 Täita juhul, kui Eesti poolne avaliku sektori finantseering on taotletud mõnest Eesti riiklikust programmist  
4 Projekt, millega kaasrahastatakse taotletavat projekti. 
5 Täita ainult juhul kui on tegemist riigiabiga -  muu finantseering, mis ei kuulu avaliku sektori finantseeringu alla. 
6 Osaline ettemakse on toetuse väljamakse pärast kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu tasumist. 
7 Märkida juhul, kui on kasutusel 
8 Täita juhul kui projekti tarbeks ei looda eraldi pangakontot 
9 Täita ainult avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 
10 Täita  juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane 
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E-post  
4.1.3 Kontaktisik11 

Nimi  
Amet  
Telefon/faks  
E-post  

4.1.4 Projektijuht12  
Nimi  
Telefon/faks  
E-post  

4.2 Info projekti partnerite13 kohta 
4.2.1 Partner 1 

Nimi14   
Registrikood  
Postiaadress  
Telefon/faks  
Kontaktisik  
Ametikoht  
E-post  

4.2.2 Partner 2 
Nimi   
Registrikood  
Postiaadress  
Kontaktisik  
Ametikoht  
Telefon/faks  
E-post  

4.2.3 Partner 3 
Nimi   
Registrikood  
Postiaadress  
Kontaktisik  
Ametikoht   
Telefon/faks  
E-post  

 
PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS 
 

5. Projekti lühikirjeldus 
5.1 Probleemi(de) ja hetkeolukorra kirjeldus (viide probleemile), mida projektiga 
soovitakse lahendada (kuni 10 lauset): 
 
5.2 Projekti üldine- ja otsesed eesmärgid 
Projekti üldine eesmärk: 
Projekti otsesed eesmärgid: 
 
5.3 Projekt toetab peamiselt meetme 1.3 järgmist tegevusvaldkonda (märkida ristiga) 

 töötute ja koondamisteate saanud tööotsijate täiend- ja ümberõpe (sh ettevõtlusalane 

                                                 
11 Taotleja poolt määratud taotluse eest vastutav isik 
12 Täita juhul, kui projektijuht on olemas. 
13 Isik või asutus, kes osaleb projektis rahalise või rahaliselt mõõdetava panusega. Täita juhul, kui taotlejal on partnerid, vajadusel 
lisada lahtreid.  
14 Organisatsiooni, isiku või asutuse nimi kes osaleb projektis rahalise või rahaliselt mõõdetava panusega. 
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õpe) 
 riskirühmade (sh kinnipeetavate) töövõime ja töövalmiduse toetamine läbi 

rehabilitatsiooni ja resotsialiseerimise 
 ebapiisava eesti keele oskusega inimestele tööalaselt vajaliku keeleõppe võimaluste 

pakkumine, toetamaks nende integratsiooni siinsele tööturule 
 tööhõivealane abi ning kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ja muude 

üleminekutöö võimaluste loomine 
 abi ettevõtlusega alustamiseks 
 naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine 
 tööturule integreerimist toetavate teenuste osutamine  
 olemasolevate tööturuteenuste edasiarendamine ning kohandamine piirkondlike ja 

individuaalsete vajadustega ning uute meetmete väljatöötamine ja rakendamine 
 aktiivseid tööturumeetmeid ja tööturule integreerimist toetavaid teenuseid osutavate 

töötajate koolitus 
 
 
 

6. Projekti seos arengukavadega 
6.1 Eesti Vabariigi kehtiv majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava (nimetus, viide 
allikale, väljavõte)  
 
6.2 Piirkondlik arengukava (nimetus, viide allikale, väljavõte) 
 
 
6.3 Muud arengukavad (nimetus, viide allikale, väljavõte) 
 
 
 

7. Projekti sihtgrupp ja osalejate arv  
7.1 Sihtgrupp (märkida ristiga) ning sihtgrupist projektis osalejaid (tuua välja arvudena): 
 

 töötud 
Kokku: 
Sh  
mehi: 
naisi: 
 

 koondamisteate saanud töötajad/tööotsijad 
Kokku: 
Sh  
mehi: 
naisi: 
 
Sealhulgas  

    noored 
    pikaajalised töötud 
 puuetega inimesed 
 vanemaealised 
 mitte-eestlased 
 kinnipeetavad 
 vanglast vabanenud 
    tööturule integreerimist toetavaid teenuseid pakkuvate asutuste töötajad 
 muu (täpsustada) 
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8. Projekti rakendamise asukoht (märkida nimeliselt) 

Maakond/maakonnad   
Linn/linnad  
Vald/vallad   

 
9. Muud projekti rakendamiseks vajalikud eeltingimused (märkida ristiga) 

    Ei Tegevusloa/litsentsi olemasolu 
 

 Jah 
kehtiva litsentsi /loa nr, väljaandja, kehtivusaeg 
 

Muud eeltingimused15 
 

 

 
10. Kokkuvõte projekti tegevustest (kuni 10 lauset) 
 
 
 

11. Projekti tegevuskava ehk kesksed tegevused kuude lõikes 
Tegevus Algus- ja 

lõppkuupäev16
Saavutatav eesmärk 

   
   
   
 

12. Projekti tulemused (tuua välja arvudena) 
12.1 Projekti tulemusena tööle saanud töötute arv: 
Sh  
mehi: 
naisi: 
12.2 Projekti tulemusena loodud uued töökohad17 (märkida kavandatud saavutustase): 
Sh 
mehi: 
naisi: 
 Projekti käigus ei ole planeeritud luua uusi töökohti 

12.3 Projekti elluviimise tulemusena säilitatavate töökohtade18: arv (märkida kavandatud 
saavutustase) 
Sh  
mehi: 
naisi: 
 Projekti käigus ei ole planeeritud säilitada töökohti19 

12.4 Projekti muud mõõdetavad kavandatud tulemused (märkida kavandatud 
saavutustase): 
 
 

13. Projekti mõjud (märkida ristiga ja selgitada lühidalt) 
13.1 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives 
(märkida ristiga): 

                                                 
15 Kirjeldada 
16 Väljatoodavad tegevused peavad vastama p 2.2 ja 2.3 toodud ajaraamidele 
17 Töökohad, mida ei tekiks ilma konkreetse projekti ja struktuuritoetuse abita. 
18 Olemasolevad töökohad, mis ilma  konkreetse projekti ja struktuuritoetuse abita kaoksid. 
19 Märkida rist kui vastavat saavutustaset ei ole kavandatud. 
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 projekt toetab meeste ja naiste tööturule võrdset integreerimist 
 projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes 
 projekt edendab naisettevõtlust 
 projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist 
 projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti 

määratletav 
Selgitus: 
 
13.2 Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt 
(märkida ristiga üks sobiv variant): 

 projekt on suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele  
 projekt vähendab soolist ebavõrdsust  
 projekt ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust 

Selgitus: 
 
13.3 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (märkida ristiga üks sobiv variant): 

 edendab infoühiskonda 
 neutraalne 

Selgitus:  
 
13.4 Projekti mõju tööhõivele (märkida ristiga üks sobiv variant): 

 töökohti loov 
 töökohti säilitav 
 neutraalne 

Selgitus: 
13.5 Projekti mõju keskkonnaseisundile (märkida ristiga üks sobiv variant): 

 suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele 
 positiivse mõjuga 
 neutraalne 

Selgitus:  
 
 

14. Taotleja poolt taotlusega seotud valdkonnas varem rakendatud projektid 
Meetme/programmi ja projekti nimetus Summa kroonides Algus- ja 

lõppkuupäev 
   
   
   
 

15. Taotleja või partnerite poolt taotlusega seotud valdkonnas rakendatavad või 
taotletavad projektid20 
Meetme/programmi ja 
projekti nimetus 

Summa 
kroonides

Algus- ja 
lõppkuupäev

Projekti staatus (taotlus,  
projekt rakendamisel) 

    
    
    
 

16. Saadud vähese tähtsusega abi 21  
Vähese tähtsusega abi 
andmise otsuse kuupäev  

Vähese tähtsusega abi andja Vähese tähtsusega 
abi suurus  

                                                 
20 Struktuuritoetused ja riiklikud programmid 
21 Täidetakse konkurentsiseaduse § 33 lõike 4 alusel antud rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 “Vähese tähtsusega 
abi teatise esitamise kord ja vorm” kohaselt. 
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17. Projekti jätkusuutlikkus 
Tegevus Elluviimise aeg Eeldatav 

rahastamisallikas 
   
   
   
 

18. Projekti riskianalüüs 
Võimalikud riskid Riskide ennetamise ja maandamise plaan 
  
  
 

19. Projekti Eesti avaliku sektori omafinantseering 
 Taotlejana tagan projektile taotleja poolse finantseeringu summas …krooni. 

 
 

20. Täita ainult eraõiguslikust juriidilisest isikust taotlejal. Märkida ristiga üks 
sobiv variant, kas taotleja on väike- ja keskmise suurusega ettevõtja või 
suurettevõtja. 
 
 

   Väike ja keskmise suurusega ettevõtja - on füüsilisest isikust ettevõtja või Eesti 
äriregistrisse kantud äriühing, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei 
ületa 625 miljonit Eesti krooni või aasta bilansimaht on 420 miljonit Eesti krooni ning 
kelle osa- või aktsiakapitalist või hääleõigusest ei kuulu kokku 25% või rohkem sellise 
ettevõtjale, kes ei ole väike- ega keskmise suurusega ettevõtja. 
 Suurettevõtja - on Eestis äriregistrisse kantud äriühing või füüsilisest isikust 

ettevõtja, kellel on 250 või rohkem töötajat ja kelle aastakäive on suurem kui 625 
miljonit Eesti krooni või aasta bilansimaht ületab 420 miljonit  Eesti krooni. 
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TAOTLEJA KINNITUS 

 
 
 

• kinnitan, et antud projektile ei ole toetust taotletud teistest struktuurifondidest ja EL 
programmidest;  

• kinnitan, et taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad; 
• kinnitan, et taotleja ja partnerite osas ei ole käimas likvideerimismenetlust ega tehtud 

pankrotiotsust; 
• kinnitan, et on olemas  Eesti avaliku sektori finantseering sotsiaalministri määruse „Meetme 

1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“, välja arvatud riigi tööturuasutuste projektidele antava 
toetuse, tingimused ja toetuse kasutamise seire eeskiri“ § 4 lg 2 nimetatud määras; 

• võimaldan vajadusel teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli; 
• kinnitan, et kasutan toetust vastavuses meetme 1.3 eesmärkide ja tingimustega ning esitatud 

taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega ja muude õigusaktidega; 
• olen teadlik kohustusest esitada projektiga seonduvaid aruandeid;                                                       

õigusaktides ja toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajaks; 
• tagan eraldi raamatupidamisarvestuse projekti oma- ja kaasfinantseeringu ning toetuse 

kasutamise kohta ning olen teadlik, et projektiga seonduvad kulud peavad olema muudest 
kuludest, arvetest ja kuludokumentidest selgelt eristatavad; 

• võimaldan auditi, kontrolli või riikliku järelevalve teostamist ning osutama selleks igakülgset 
abi; 

• juhul kui olen riigihangete seaduse järgi riigihanke subjekt, järgin projektiga seotud hangete 
läbiviimisel riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid; 

• järgin teavitamisnõudeid; 
• olen teadlik kohustusest saadud toetus osaliselt või täielikult tagasi maksta, kui ilmnevad 

asjaolud, mille korral taotlust ei oleks rahuldanud, kui toetust ei kasutata eesmärgipäraselt või 
ei täideta rakendusüksuse ettekirjutusi; 

• tagan taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni säilitamise 
vähemalt aastani 2015;  

• tagan projektis osalevate inimeste kirjaliku nõusoleku olemasolu nende isikuandmete 
kasutamiseks saadud toetuste ja abirahade kohta vastavalt isikuandmete kaitse seadusele; 

• taotlen vajadusel õigeaegselt projekti muutmist vastavalt struktuuritoetuse seadusele § 4 ja § 
4¹; 

• informeerin Tööturuametit viivitamatult kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või 
asjaoludest, millised mõjutavad või võivad mõjutada rakendusüksuse, taotleja ja/või toetuse 
saaja poolt oma kohustuste täitmist, s.h. nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate 
muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest ja/või likvideerija 
määramisest, maksuvõlgnevustest, toetuse saaja tegevuse lõpetamisest; 

• informeerin rakendusüksust viivitamatult, kui projekti teostamise käigus ilmneb oht, et projekti 
tulemusi ei saa saavutada ning kui projekti edasine jätkamine ei ole otstarbekas; 

• olen teadlik, et taotlust või selle koopiaid võib edastada teistele riigiasutustele või 
kolmandatele osapooltele eksperthinnangu saamise eesmärgil; 

• olen teadlik, et taotlust ei tagastata 
• olen lisanud käesolevale taotlusele järgmised dokumendid: 

• projekti finantsplaani vastavalt määruse lisa 1 vormile B; 
• projekti eelarve kulukohtade lõikes määruse lisa 1 vormile C;  
• projekti eelarve seletuskirja vastavalt määruse lisa 1 vormile D; 
• projekti partnerite kinnituskirja vastavalt määruse lisa 1 vormile E; 
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• projekti eest vastutava isiku või projektijuhi elulookirjelduse, vastavalt määruse lisa 1 
vormile F; 

• taotleja tegevuste kirjelduse vastavalt määruse lisa 1  vormile G; 
• koopiad tegevusloast ja teistest dokumentidest (koolitusluba, litsents), mis on vajalikud  

projekti teostamiseks;  
 

Nimi:  

Ametikoht:  

Allkirjaõigusliku 
isiku allkiri:  

Kuupäev:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


