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Lisa 1  
KINNITATUD 
Haridus- ja teadusministri 26. juuni 2009. a  
määrusega nr 58 
[RT I, 15.12.2010, 1 – jõust. 01.01.2011] 
 

 
„Meetme „ Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu  suurendamine ning õppe kvaliteedi 
parandamine“ avatud taotlusvoorude raames antava struktuuritoetuse tingimused ja kord” juurde 

 
 
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove 
Lõõtsa 4 
11415 Tallinn  
 
 

 
 
 

 Meetme  
 “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi 

parandamine” alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ toetuse taotlus 
 
 

Täidab rakendusüksus 

Saabumise kuupäev: 
__/__/200__ 

Taotluse registreerimise number: 

 
 

 ÜLDOSA  

 

1. Projekti nimi  

 

 

2. Projekti kestus  

2.1 Kestus kalendrikuudes:          kuud 

2.2 Projekti abikõlblikkuse algus- ja lõppkuupäev:        /    /20   -    /   /20 

 

3. Projekti maksumus (eurodes) 

3.1 Projekti abikõlblikud kulud kokku: 

3.2 Taotletav struktuuritoetus (sh Eesti riigi struktuuritoetus):  

3.3 Omafinantseering:  

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115122010001
https://www.riigiteataja.ee/akt/115122010001
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4. Toetuse taotlemise ja projekti rakendamise eest vastutajad 

4.1 Info taotleja kohta 

4.1.1 Taotleja  

Nimi ja lühend1  

Õiguslik vorm2 
 
  

 valitsusasutuse hallatav asutus  
 Haridus-ja Teadusministeeriumi või maavalitsuse hallatav 

üldhariduskool  
 koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli pidaja 
 mittetulundusühing 
 sihtasutus  
 kohalik omavalitsus 
 avalik-õiguslik juriidiline isik 

 äriühing, mis omab Haridus- ja Teadusministeeriumi  poolt   

väljastatud koolitusluba 

Registreerimisnumber  

Postiaadress  

Telefon/faks  

E-post  

Pank, arvelduskonto number, 
viitenumber3 

 

Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number4 

 

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  

E-post  

4.1.3 Taotleja kontaktisik 

Nimi  

Amet  

Telefon/faks  

E-post  

4.1.4 Projektijuht5  

Nimi  

Telefon/faks  

E-post  

4.2 Info projekti partneri kohta 

4.2.1 Partner 1 

Nimi  

Registreerimisnumber  

Postiaadress  

Telefon/faks  

Kontaktisik  

Ametikoht  

E-post  

                                                 
1  Märkida juhul, kui on kasutusel. 
2  Vajadusel märkida mitu lahtrit. 
3  Täita ainult avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel. 
4  Täita juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane. 
5  Täita juhul, kui projektijuht on olemas. 
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Partneri kaasamise põhjendus ja panus projekti (kirjeldada nii rahalist panust kui ka sisutegevusi): 
 

Panustab projekti rahalisi vahendeid (märkida ristiga) 

 jah 
 ei 

4.2.2 Partner 2 

Nimi   

Registreerimisnumber  

Postiaadress  

Kontaktisik  

Ametikoht  

Telefon/faks  

E-post  

Partneri kaasamise põhjendus ja panus projekti (kirjeldada nii rahalist panust kui ka sisutegevusi): 
 

Panustab projekti rahalisi vahendeid (märkida ristiga) 

 jah 
 ei 

4.2.3 Partner … 

Nimi   

Registreerimisnumber  

Postiaadress  

Kontaktisik  

Ametikoht   

Telefon/faks  

E-post  

Partneri kaasamise põhjendus ja panus projekti (kirjeldada nii rahalist panust kui ka sisutegevusi): 
 

Panustab projekti rahalisi vahendeid (märkida ristiga) 

 jah 
 ei 

4.3 Käesoleva ja kahe varasema majandusaasta jooksul saadud vähese tähtsusega riigiabi 

 
Vähese 
tähtsusega abi 
andja  

Vähese tähtsusega 
abi andmise 
otsuse kuupäev  

Projekti nimi, mille 
raames vähese 
tähtsusega abi anti  

Vähese tähtsusega 
abi eesmärk (näit 
regionaalabi,  vm)  

Vähese 
tähtsusega abi 
vorm (näit toetus, 
sooduslaen, vm)  

Vähese 
tähtsusega abi 
summa2  

      

      

      
KOKKU       
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 PROJEKTI KIRJELDUS 
 

5. Projekti ja toetuse vajalikkus 

5.1 Probleemi(de) ja hetkeolukorra kirjeldus, mida projektiga soovitakse lahendada        (peab tuginema 

võimalusel asjakohastele uuringutele, analüüsidele ja/või statistikale)6: 
 

5.2 Toetuse vajalikkus (selgitada, miks ilma toetuseta ei ole võimalik antud tegevusi ellu viia)7: 
 

5.3 Projekti üldeesmärk: 
 

5.4 Projekti alaeesmärgid: 
 

5.5 Projekt toetab peamiselt meetme “Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu 
suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine” alameetme „Kaasav, mitmekesine ja turvaline üldharidus“ 
järgmisi tegevusi (märkida ristiga üks tegevus): 
 
Valdkond: õpetuse mitmekesistamine ja ajakohastamine 

 hariduskorralduse ja tugistruktuuride loomine haridusasutustes: 
-  hariduslike erivajadustega (sh andekate) laste õpetamiseks, et soodustada õppe mitmekesistamist 

ja vähendada väljalangevust 
-  eesti õppekeelega koolide vene emakeelega laste emakeele õppeks ja rahvuskultuuri 

tundmaõppimiseks, et parandada hariduse vastavust õpilaste ja ühiskonna vajadustele 
-  koolieelsetes lasteasutustes eesti keelest erineva emakeelega laste ja koolides Eestisse vähem kui 

kolm aastat tagasi elama asunud õpilaste eesti keele ja kultuuriga kohanemiseks, et parandada 
hariduse vastavust õpilaste ja ühiskonna vajadustele ning vähendada väljalangevust 

 õpetuse mitmekesisuse suurendamisega seotud tegevused 
 
Valdkond: õpikeskkonna turvalisus 

 väljalangevuse vähendamiseks laste turvalisuse suurendamisega seotud tegevused  
 
Valdkond: õpetajate, tugispetsialistide ja koolijuhtide töö 

 õppe kvaliteedi ja atraktiivsuse tagamiseks koolijuhtide, õpetajate ja tugispetsialistide tööga rahulolu 
tõstmisega seotud tegevused 

 alternatiivsete võimaluste loomine kõrgharidusega spetsialistidele õpetajakutse omandamiseks ja 
õpetajana töötamiseks üleriigilisel tasandil 

 
[RTL 2009, 54, 785 – jõust. 12.07.2009] 
 

6. Projekti seos arengukavade ja strateegiatega 

6.1 Arengukavad ja strateegiad (väljavõte8)  

 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava "Tark ja tegus rahvas" 2009-2012 
 Teadmistepõhine Eesti 2007-2013 
 Üldharidussüsteemi arengukava 2007-2013 
 Noorsootöö strateegia 2006-2013 
 Eesti Lõimumiskava 2008-2013 
 Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava aastateks 2007-2009 
 Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm 2003-2015  

 E-õppe arengukava üldhariduses 2006-2009 „Õppiv Tiiger“ 

 Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 

                                                 
6  Võimalikult täpne ja lühike kirjeldus (ca 10 lauset). 
7  Toetatakse projekte, mida ilma toetuseta ei ole võimalik ellu viia (ca 5 lauset). 
8  Väljavõte arengukavas püstitatud eesmärkidest, mille saavutamisele projekt on suunatud. 



 

 

Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
allkiri: 

5 

 Eesti õpetajahariduse strateegia 2008-2013 
 UNESCO programm Haridus Kõigile Eesti tegevuskava  

 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007–2013 "Teadmistepõhine 
Eesti" 

 

6.2 Piirkondlik(ud) arengukava(d) (dokumendi nimetus, viide internetilehele, väljavõte) 

 
 

6.3 Muud arengukavad (dokumendi nimetus, viide internetilehele, väljavõte) 

 
 muud arengukavad … 

 

 

7. Projekti sihtgrupp ja osalejate arv  

Sihtgrupi suurus kokku: 
 
Sealhulgas (märkida ristiga): 

 õpetajad  
 õppeasutuste tugispetsialistid 
 õpilased 
 õppealajuhatajad 
 koolijuhid 
 lapsevanemad 
 potentsiaalsed õpetajad üldhariduses 
 muud9, …….… 

 

Sihtgrupi valiku põhjendus: 

 

8. Projekti rakendamise asukoht (märkida nimeliselt) 

Üle-eestiline10  

Maakond/maakonnad  

Linn/linnad  

Vald/vallad   

 

9. Muud projekti rakendamiseks vajalikud eeltingimused (märkida ristiga) 

Tegevusloa/ litsentsi/ tunnistuse 
olemasolu 
 

    projekti tegevuste elluviimiseks tegevuslubasid ei nõuta  

 on nõutav 

kehtiva litsentsi/ loa/ tunnistuse nr: 
väljastaja: 
kehtivusaeg: 

 

10. Kokkuvõte projekti tegevustest (kuni 10 lauset) 

 
 
 

                                                 
9  Palume eraldi välja tuua, kui on veel sihtrühmi. 
10  Kui tegemist on projektiga, kus projekti elluviija ja partnerid asuvad rohkem kui ühes maakonnas. Siia alla kuuluvad 
kahe ja enama maakonna vahelised projektid. Märkida lahtrisse x. 
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11. Projekti tegevuskava ehk kesksed tegevused kuude lõikes11 

Tegevus Planeeritud12 Tegevuse 
elluviija13 

Saavutatav tulemus 

Algus-
kuupäev 

Lõpp-
kuupäev 

     

     

     

 

12. Ülevaade projekti teavitustegevustest (teavitusüritused, info- ja reklaammaterjalid, trükimeedia, meened, jne.) 

 
 
 
 

 

13. Rahvusvaheline koostöö (täita juhul kui tehakse koostööd) 

Tegevus  Partner Põhjendada märgitud tegevuste 
vajadust, seost ja kasu projektile Nimetus Riik 

    

    

    

 

14. Projekti indikaatorid (projekti mõõdetavad kavandatud tulemused)  

Indikaator Saavutustase 

Projekti tegevuste tulemusena koolitatud inimeste 
arv 
Sh 
Õpetajad 

 
 
 
 

Projekti muud mõõdetavad kavandatud tulemused 

1.  

2.  

…  

  

 

15. Projekti mõjud (märkida ristiga ja selgitada lühidalt) 

15.1 Projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele (märkida ristiga üks sobiv variant) : 
 edendab võrdseid võimalusi  
 neutraalne 

 
Selgitus: 

15.2 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele (märkida ristiga üks sobiv variant): 
 edendab infoühiskonda 
 neutraalne 

 
Selgitus:  

                                                 
11  Sh rahvusvahelise koostöö tegevused ja partneri tegevused. 
12  Tegevused peavad vastama p-s 2.2 ajaraamidele. 
13  Märkida tegevuse elluviija organisatsiooni nimi (elluviija võib olla nii taotleja kui ka partner). 
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15.3 Projekti mõju keskkonnahoiule (märkida ristiga üks sobiv variant): 
 positiivse mõjuga 
 neutraalne 

 
Selgitus:  
 

15.4 Projekti mõju regionaalsele arengule (märkida ristiga üks sobiv variant): 
 edendab regionaalset arengut 
 neutraalne 

 
Selgitus:  
 

15.5 Projekti mõju kodanikuühiskonna arengule (märkida ristiga üks sobiv variant): 
 edendab kodanikuühiskonda 
 neutraalne 

 
Selgitus:  
 

 

16. Taotleja või osaleva isiku poolt taotlusega seotud valdkonnas rakendatavad või taotlusfaasis olevad 
projektid14  

Meetme/programmi ja projekti 
nimetus 

Summa 
eurodes 

Rahastamis- 
perioodi algus- 
ja lõppkuupäev 

Projekti staatus 
(taotlus,  projekt 
rakendamisel) 

Sihtgrupp ja  
eesmärgid 
 

     

     

     

 
17. Projekti jätkusuutlikkus   Projekti tegevused on jätkatavad ja/või projekti tulemusi on võimalik kasutada 
sihtotstarbeliselt ka pärast projekti lõppu (selgitada 10 lausega) 

 
 
 
 
 
 

 

18. Projekti uuenduslikkus (märkida ristiga) 

 Projekt sisaldab uuenduslikke tegevusi 
 Projekt ei sisalda uuenduslikke tegevusi 

 
Selgitus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14  Struktuuritoetused ja riiklikud programmid. 
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19. Projekti riskianalüüs 

Võimalikud riskid Kavandatav abinõu riski maandamiseks 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 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 partneri(te)l ei ole käimas likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 

 tagan projekti omafinantseeringu summas………………..eurot15; 

 kinnitan, et tagan või partner tagab projekti abikõlblikkuse perioodil projekti elluviimiseks vajalikku 
kvalifikatsiooni või õiguslikke eelduseid; 

 kinnitan, et sõlmin partneritega projektijärgsete kohustuste täitmiseks lepingu; 

 võimaldan vajadusel teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ning esitan taotluse 
menetleja nõudmisel lisateavet taotluse kohta; 

 kinnitan, et kasutan toetust vastavuses meetme 1.1.7 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; 

 eristan selgelt oma raamatupidamises ja tagan, et partner eristab oma raamatupidamises, toetuse 
kasutamisega seotud kulud muudest kuludest ning kulusid kajastavad kulu- ja maksedokumendid 
muudest kulu- ja maksedokumentidest; 

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

 järgin projektiga seotud hangete tegemisel riigihangete seaduses sätestatud nõudeid, kui olen hankija 
riigihangete seaduse tähenduses, või meetme tingimustes sätestatud nõudeid, kui mulle ei kohaldata 
riigihangete seaduses sätestatut; 

 tagan, et projektiga seotud asjade ja teenuste ostmisel, mille maksumus on alates 10 000 eurot
käibemaksuta, võetakse pakkujate paljususe olemasolul vähemalt kolm võrreldavat pakkumist. Kui 
toetuse saaja organisatsioonisisene kord sätestab antud juhtumil madalama piirmäära, kohaldatakse 
seda; 

 tagan toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetele vastavuse ning kulude 
abikõlblikkuse; 

 tagan projekti eesmärgi täitmiseks toetusega soetatud vajaliku vara säilimise ja sihtotstarbelise 
kasutamise vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest; 

 järgin teavitamisnõudeid; 

                                                 
15  Täita juhul kui projektis on planeeritud omafinantseering. 
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 olen teadlik kohustusest saadud toetus osaliselt või täielikult tagasi maksta, kui ilmnevad asjaolud, mille 
korral taotlust ei oleks rahuldanud, kui toetust ei kasutata eesmärgipäraselt, õigusaktidega kooskõlas või 
ei täideta rakendusüksuse ettekirjutusi; 

 tagan taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduva dokumentatsiooni säilitamise vähemalt 2025. a 
31. detsembrini;  

 taotlen rakendusüksuselt eelnevat nõusolekut toetuse kasutamise tingimuste muutmiseks; 

 informeerin rakendusüksust 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 lisanud käesolevale taotlusele järgmised dokumendid (märkida ristiga): 
 Osa 1.1 Finantsplaan 
 Osa 1.2 Projekti eelarve  
 Osa 1.3 Eelarve seletuskiri  
 Osa 1.4 Partneri kinnituskiri 
 Osa 1.5 Taotleja tegevuste kirjeldus 

 olen lisanud käesolevale taotlusele järgmised kohustuslikud tõendavad dokumendid (märkida ristiga): 
 taotleja allkirjaõigusliku isiku volitusi tõendav volikiri (juhul, kui tegemist on seadusjärgset 

esindusõigust mitteomava isikuga) 
 maksuvõla puudumise või maksuvõla tasumise ajatamise korral mitte varasema kui taotluse 

esitamisele eelnenud kuu esimese päeva seisuga väljastatud Maksu- ja Tolliameti tõend selle kohta, et 
taotleja on maksud tasunud ajakava kohaselt  

 

Allkirjaõigusliku isiku 
nimi:  

Ametikoht: 
 

Allkiri: 
 

Kuupäev: 
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 1.1 PROJEKTI FINANTSPLAAN  
 
Projekti nimi:  
Taotleja:  
Projekti abikõlblikkuse periood: 
 
 

Finantseerimisallikas Summa Osakaal % 

1. Projekti kogumaksumus (read 4+7)     

Str
ukt
uur
itoe
tus 
16 

2.EL toetus (85%)     

3. Eesti riiklik struktuuritoetus (15%)     

4. Toetus kokku (read 2+3)     

Om
afin
ant
see
rin
g 

5.Taotleja osalus     

6. Projekti partneri osalus     

7. Omafinantseering kokku (read 
5+6) 

    

 
 
Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
 
Allkiri: 
 
 

                                                 
16  Vastavalt STS § 2 punktile 1 on struktuuritoetus on rahaline abi, mida antakse struktuurifondide vahenditest või 
Eesti riigi poolt nende vahendite kasutamise kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest täiendavatest vahenditest. 
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 1.2 PROJEKTI EELARVE   
Projekti nimi:   
Taotleja:   
Eelarve periood:  
 

Rea 
nr 

Kulukoht Struktuuri-toetus         
Omafinantseering  Omafinant-

seering kokku 
Kulud kokku 

sh ERF tüüpi 
kulu Taotleja osalus Partner 1 Partner 2 

1 2 3 4 5 6  7=4+5+6 8=3+7 9 

1 Projekti administreerimisega seotud kulud               

1.1 personali töötasud               

1.2 lähetus- ja transpordikulu               

1.3 üldkulud               

2 
Projekti sisutegevusega seotud isikute 
töötasud 

              

3 
Projekti sisutegevusega seotud isikute 
lähetus-, majutus- ja transpordikulud 

              

4 
Sihtgrupi transpordi, majutuse ja 
toitlustamise kulud 

              

5 Koolitus- ja juhendmaterjalid               

6 Muud koolitamisega seotud kulud               

7 Uuringud               

8 Kulud inventarile               

9 Teavitamiskulud               

10 Muud kulud               

11 KOKKU               

 
 

12 Kokku taotletav toetus ja omafinantseering    

13 Taotletav toetus %   

14 Omafinantseering %    

15 Tulud projekti tegevustest   

16 Projekti kogukulud   

17 ERF tüüpi kulude osakaal projekti kogumaksumusest (%)   



 

 

Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
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 1.3 EELARVE SELETUSKIRI  
 
Projekti nimi: 
Taotleja: 
Eelarve periood: 
 
 
Seletuskirja täitmisel võtta aluseks eelarve lisa 3. Kirjutada lahti kõik kuluread ühikute kaupa (tuua välja 
arvutuskäik) ning selgitada lühidalt kulu olemust.  
 

1. Projekti administreerimisega seotud kulud  
 
1.1 personali töötasu (projekti juhtimise, koordineerimise ja raamatupidamisega seotud isikute töötasu, puhkusetasu sh 

maksud) 

 
1.2 lähetus- ja transpordikulu (sh päevaraha, majutuskulu, transpordikulu, reisikindlustus) 

 
1.3 üldkulud (projekti administreerimisega seotud: bürootarbed, sideteenused, infotehnoloogia ja kontoritehnika hooldus 

ja remondikulud, kommunaalkulud, ruumide üür, projektiga seotud pangakontode avamise ja haldamise kulud ning 
ülekandetasud, valveteenus ja maamaks) 

 

 

2. Projekti sisutegevusega seotud isikute töötasud (töötasu, puhkusetasu sh maksud) 

 
 
 

 

3. Projekti sisutegevusega seotud isikute lähetus-, majutus- ja transpordikulud  
 
 
 
 

 

4. Sihtgrupi transpordi, majutuse ja toitlustamise kulud  
 

 
 
 

 

5. Koolitus- ja juhendmaterjalid (sh õppematerjalide ost ja koostamine ning väljaandmisega seotud kulud, 
juhendmaterjalide koostamine, jne)  

 
 
 
 

 

6. Muud koolitamisega seotud kulud (sh koolitusteenuse sisseost, ruumide ja tehnika rent, jaotusmaterjalid, 
tunnistused, jne)  
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7.  Uuringud  
 
 
 
 

 

8.  Kulud inventarile (sh projekti haldamiseks vajamineva kontoritehnika ja mööbli soetamine või rentimine) 

 
 
 
 

 

9. Teavitamiskulud (projekti teavitusüritused, info- ja reklaammaterjalid, trükimeedia, meened, jne) 
 
 

 

10. Muud kulud (projekti tegevustega otseselt seotud ja nende elluviimiseks vajalikud muud kulud sh sisutegevustega 
seotud teenuste ostmine) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
 
Allkiri: 
 
Kuupäev: 
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 1.4 PARTNERI kinnituskiri 
 
 

Partneri nimi:  

Partneri õiguslik vorm 
 
  

 valitsusasutuse hallatav asutus  
 Haridus-ja Teadusministeeriumi ning maavalitsuste hallatav üldhariduskool  
 koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide pidaja 
 mittetulundusühing 
 sihtasutus 
 kohalik omavalitsus 
 avalik-õiguslikud juriidiline isik 

 äriühing, mis omab Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud 
koolitusluba. 

 
 

Partneri roll projektis:  

Varasem koostöö 
taotlejaga: 

 

 
 
 
Kinnitan, et …………………………………………………….. (partneri nimi) osaleb projektis 
…………………………………………………… (projekti nimi) ning on tutvunud projekti sisuga ja teadlik partneri 
vastutusest projektis osalemisel. 
 
 
 
 
Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
 
Ametikoht: 
 
Allkiri: 
 
Kuupäev: 
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 1.5 TAOTLEJA TEGEVUSTE KIRJELDUS  

 
 
1. Taotleja nimi    
 
2. Asutamisaasta 
 
3. Tegevusvaldkonnad vastavalt taotleja põhikirjale ja asutamisotsusele (kuni 1 lehekülg) 
 
4. Taotleja juhtimisstruktuur (juhatuse ja nõukogu koosseis) 
 
5. Peamised tegevused ja saavutused projektiga seotud valdkonnas (kuni pool lehekülge) 
 
6. Projekti elluviimiseks planeeritud meeskonna kirjeldus 
 
7. Projektide läbiviimise kogemus 
    Projekti nimi  
    Elluviimise aeg 
    Finantseerimise allikas 
    Projekti lühike sisukirjeldus 
    Peamised tulemused 
 

 
 
 
Allkirjaõigusliku isiku nimi: 
 
Allkiri: 
 
Kuupäev: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




