Majandus- ja taristuministri 15. oktoobri 2014. a määrus nr 88
„Toetuse andmise tingimused investeeringuteks
raudteepeatuste ühendamiseks erinevate liikumisviisidega”

LISA

Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatava toetusega, investeeringuks
raudteepeatuse ühendamiseks muude liikumisviisidega, seotud projektikirjelduse koostamiseks
Rahastamistaotluse projektikirjeldus on soovitatavalt järgmise struktuuriga: sissejuhatus,
projektikirjelduse kokkuvõte, ülevaade projekti piirkonna sotsiaal-majanduslikust olukorrast ning
suundumustest, kavandatavad investeeringud, projekti organisatsiooniline ülesehitus, projekti
finantsplaan, projekti infrastruktuuri projekteerimis- ja ehitustööde hangete ja elluviimise plaan. Iga
alapunkti kohta toodud nõuded on toodud järgnevalt.
1. Sissejuhatus
Sissejuhatuses esitatakse projektipiirkonna üldine kirjeldus ja märgitakse kavandatava projekti
asukoht. Keskkonna, sotsiaalmajandusliku ja infrastruktuuri tehnilise üldolukorra ja probleemide ning
vajaduste kirjeldusega on oluline anda lugejale ettekujutus kavandatava projekti toimingutest ja nende
ulatusest. Sissejuhatuse pikkus on soovitavalt kuni 1 lehekülg. Projektipiirkonna kirjeldusele on
soovitav lisada projekti piirkonna täpsem kaart
2. Projektikirjelduse kokkuvõte
Projektikirjelduse kokkuvõttes on sidus ülevaade kõigist analüüsi peatükkidest, mis peab andma
lugejale ülevaate projekti elluviimise vajadusest ja eesmärkidest, projekti planeeritud investeeringutest
ja nende mõjust keskkonnale, samuti projekti ajakavast. Kokkuvõte ei tohiks olla pikem kui
1 lehekülg.
Projektikirjelduse kokkuvõtte raames tuleb lühidalt esitada:
- piirkonna sotsiaalmajanduslikke ja keskkonnaaspekte käsitleva olukorra ülevaade;
- olemasoleva infrastruktuuri seisukorra ja probleemide kirjeldus;
- andmed infrastruktuuri omaniku kohta;
- infrastruktuuri arendamiseks kavandatavad tegevused;
- projekti kogumaksumus ja eri tegevuste maksumus;
- projekti finantsplaan, mis kajastab projekti elluviimises osalejate osalust projekti rahastamises;
- projekti elluviimise aeg.
3. Olemasolev olukord ja vajadused
Peatükis antakse ülevaade peatuse mõjualasse jääva piirkonna elanikearvust, töökohtadest ja teisi
oluliselt liikumisi mõjutavatest asutustest (nt koolid) ning nende paiknemisest. Samuti antakse
ülevaade teadaolevastest arengutendentsidest (nt elanike arvu muutus) ja -plaanidest, mis peatuse
kasutust tulevikus mõjutavad.
Kirjeldatakse peamisi peatusega seotud liikumisteid. Antakse ülevaade taristu praegusest olukorrast
ning kirjeldatakse vajadusi taristu parandamiseks. Käsitleda tuleb kõiki liikumisviise.
Tuuakse välja iga konkreetse investeeringu sihtgrupp (nt autoparkla rajamisel peaks olema aru saada,
millise piirkonna elanikke see peaks teenindama ning kui palju neid on; bussipeatuse rajamisel peaks

olema selge, millised on potentsiaalsed liinid, mis peatust läbiks ning milline on bussiliikluse
korraldaja (nt maavalitsus või ÜTK) seisukoht vastavate muudatuste osas).
4. Kavandatavad investeeringud
Peatükis antakse ülevaade kavandatavatest investeeringutest koos nende mahtude (nt parklakohtade
arv, rekonstrueeritava tee pikkus vms), maksumuse ja hilisema ekspluatatsioonikuluga. Kui
investeeringu tegemiseks on erinevaid alternatiive (nt erinevad katendid parkla või kergliiklustee
rajamisel vms), peaks sobivaim lahendus olema lühidalt põhjendatud.
Investeeringud peaksid olema jagatud loogilisteks osadeks – nt eri suundades minevad või eri
pikkusega kergliiklusteed; valgustuse lisamine vms. Investeeringud peaksid olema illustreeritud
vastava joonis(t)ega.
5. Projekti organisatsiooniline ülesehitus
Peatükk kirjeldab projekti elluviimist alates projekti planeerimisest kuni hilisema haldamiseni.
Sealhulgas kirjeldatakse toetuse saaja (varade omaniku) võimekust projekti ellu viia ning näidatakse
eri partnerite roll projektis.
6. Projekti finantsplaan
Finantsplaan kajastab projekti rahastamist projekti elluviimisperioodil aastate ja eri rahastajate lõikes.
Samuti esitatakse andmed valminud objekti haldaja ning kaetavate kulude katmisallika kohta.
7. Projekti infrastruktuuri projekteerimis- ja ehitustööde hangete ja elluviimise plaan
Projekti elluviimise, sh hangete plaan koostatakse aastate kaupa ning see kirjeldab kavandatava
tegevuse ajalist järjestust ja vajalike finantsvahendite mahtu. Kirjeldatakse projekti elluviimise skeemi,
projektijuhtimise hangete, projekteerimis- ja ehitushangete ja (või) ehitushangete ning inseneriteenuse
hangete arvu ja hangete ajakava.

