
 Sotsiaalministri 10.07.2009. a  
määruse nr 70  

„Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste 
infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise ja 

toetuse kasutamise seire tingimused ja kord” 
juurde 
Lisa 3  

 

 
 

TOETUSE TAOTLUS 
 

ELUKESKKONNA ARENDAMISE RAKENDUSKAVA 
CCI 2007EE161PO002 

 
Euroopa Regionaalarengu Fond 

Programmeerimisperiood 2007-2013 
 

Prioriteetne suund 6 „Tervishoiu ja hoolekande infr astruktuuri arendamine“ 
Meede “Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri a rendamine” 

 
[PROJEKTI NIMI] 

 
Struktuuritoetuse riikliku registri number ……………………………………… 

(täidab rakendusasutus) 

 
Projekti rahastamisotsuse kuupäev ja number ……………………………………… 

(täidab rakendusasutus) 

 
Taotluse lehtede koguarv (ilma lisadeta) : ……………… 
 
Prioriteetne valdkond1: kood 76 (tervise infrastruktuur) 
 
Rahastamisvorm1: kood 01 (tagastamatu abi) 
 
Territooriumi tüüp1: kood  
 
Majandustegevus1: kood 12 (ehitus) 
 
Asukoht2: NUTS 3 kood EE……  
 
Rakendusüksus:  Sotsiaalministeerium 

Gonsiori 29 
15027 TALLINN 

                                                           
1 Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006 lisa II 
2 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1888/2005 lisa I (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)  

martinp
Typewritten Text
[RT I, 8.12.2010, 1 – jõust. 1.01.2011]



Elukeskkonna arendamise rakenduskava. Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 
arendamine“ toetuse taotlus. 

lk/lk koguarv 

 

 

A osa ÜLDANDMED 

A.1. Andmed toetuse saaja kohta  
A.1.1. Juriidilise isiku andmed 

Nimi  Õiguslik vorm  aktsiaselts  
 sihtasutus 

Registreerimis-
number  KMKR number  

Aadress   

Telefon  Faks  

E-post  

Pangakonto number  Pank, pangakood  

A.1.2. Toetuse saaja esindusõiguslik isik 
Ees- ja 
perekonnanimi  Ametikoht  

Telefon  E-post  

A.1.3. Toetuse saaja kontaktisik 
Ees- ja 
perekonnanimi  Ametikoht  

Telefon  E-post  

A.2. Andmed projekti kohta 

A.2.1. Projekti nimi  

A.2.2. Projekti kestus 
Projekti 
alguskuupäev 
(abikõlblikkuse 
alguskuupäev3) 

 

Projekti  
lõppkuupäev 
(abikõlblikkuse 
lõppkuupäev4) 

 

Kestus        kuud 

A.2.3. Projekti maksumus 

 Summa (eurot) Osakaal abikõlblikest 
kuludest (% ) 

Projekti kogumaksumus  
 

Abikõlblikud kulud   
 

 

Taotletav struktuuritoetus   
  

                                                           
3 Ei või olla varasem kui 01.01.2008 
4 Ei või olla hilisem kui 31.08.2015 
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B-osa PROJEKTI ÜKSIKASJAD 

B.1. Projekti eesmärgid ja kavandamise alused  
B.1.1. Projekti eesmärgid ja seos prioriteetse suuna eesmärkidega 

  

B.1.2. Projekti kavandamise aluseks olevad arengukavad, uuringud ja analüüsid  
(viited dokumentidele ja lühikokkuvõte) 

 
 
B.1.3. Projekti kirjeldus 

 

B.1.4. Projekti väljundnäitajad (vajadusel lisada ridu) 
Indikaatori nimetus ja 
mõõtühik 

Näitaja enne projekti 
algust (baastase) 

Näitaja pärast projekti 
lõppu (sihttase) Selgitus 

Ehitatav pind (m2)    
Renoveeritav pind 
(m2)    

 
B.1.5. Projekti tulemusnäitajad (vajadusel lisada ridu) 
Indikaatori nimetus ja 
mõõtühik 

Näitaja enne projekti 
algust (baastase) 

Näitaja pärast projekti 
lõppu (sihttase) Selgitus 

Voodikohtade arv    
  sh juurde loodud 
voodikohtade arv    

B.2. Tegevusplaan projekti elluviimiseks  
B.2.1. Projekti elluviimiseks tehtud ettevalmistustööd 
 
 
 
 
B.2.2. Planeeritavate tööde ja tegevuste ajakava 
(tegevuste algus ja lõpp märkida kuupäevalise täpsusega) 
 
Jrk 
nr 

Tegevus Algus  Lõpp  Kestus  
(kuudes) 

Läbiviija 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 
 
B.2.3. Selgitused ajakavas planeeritud tööde ja tegevuste kohta 
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B.2.4. Toetusest teavitamiseks kavandatud tegevuste kirjeldus 
 
 
 

B.3. Projekti abikõlblike kulude eelarve ja finantsplaan 
B.3.1. Projekti abikõlblike kulude ja toetuse suuruse arvutamine  
 (kokkuvõte projekti finantsanalüüsi tulemustest) 
 

Vaatlusperiood aastates  
 

Kasutatud diskontomäär  
 

 
  Diskonteerimata 

väärtus, eurot 
Diskonteeritud 
väärtus (puhas- 
nüüdisväärtus, 
NPV), eurot 

1 Investeeringu kogukulud   
 

 
 

2 Investeeringu jääkväärtus 
vaatlusperioodi lõpuks 

 
 

 
 

3 Investeeringuga seotud tegevustulud    
 

4 Investeeringuga seotud tegevuskulud    
 

5 Investeeringuga seotud puhastulu 
(tegevustulu diskonteeritud väärtus – 
tegevuskulu diskonteeritud väärtus + 
diskonteeritud jääkväärtus) 

  
 
 

6 Finantseerimise puudujääk  
(investeeringu kogukulude 
diskonteeritud väärtus – puhastulu 
diskonteeritud väärtus) 

  
 

 

1 

Projekti finantseerimise puudujäägi määr 
(% investeeringu kogukulude 
diskonteeritud väärtusest) 

 

2 
 
Abikõlblikud kulud, eurot 

 
 

3 

 
Toetuse määramise aluseks olevate 
abikõlblike kulude summa (abikõlblikud 
kulud x finantseerimise puudujäägi määr)* 

 

4 
 
Toetuse määr, % 

 
 

5 

 
Toetuse suurus, eurot (toetuse 
määramise aluseks olevate abikõlblike 
kulude summa x toetuse määr) 

 
 

 
 Ühenduse abita  

(FRR/C) 
Ühenduse abiga  

(FRR/K) 
 
Projekti tasuvusmäär (FRR, %) 
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* Kooskõlas Euroopa Nõukogu (EÜ) määruse nr 1083/2006 artikli 55 lõikega 2 ei tohi projektide, mis vastavad 
EÜ määruse nr 1083/2006 artikli 55  lõikes 1 toodud tingimustele, abikõlblike kulude summa ületada 
investeeringu puhasnüüdisväärtust, millest on maha arvatud projekti teenitava tulu puhasnüüdisväärtus. 
* Euroopa Komisjoni juhend „Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects“ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide02_en.pdf  
* Euroopa Komisjoni töödokument nr 4 ”Kulude-tulude analüüsi metoodika suunised” 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/working/wd4_cost_et.pdf 
 
B.3.2. Projekti kogukulud ja abikõlblikud kulud 
 

 Kogukulud 
(eurot) 

Abikõlblikud 
kulud ( eurot) 

Mitteabikõlblikud 
kulud ( eurot) 

sh 
käibemaks 
(eurot) 

Projekti 
ettevalmistamisega 
seotud tööd 

    

Kinnisasja 
omandamine 

    

Ehitusprojekti 
koostamine  

    

Ehitustööd     

Projektijuhtimine ja 
ehituse 
omanikujärelevalve  

    

Toetuse kasutamisest 
teavitamine 

    

Muud projekti 
elluviimisega seotud 
tööd 

    

KOKKU     

 
 
B.3.3. Projekti abikõlblike kulude eelarve tegevuste ja aastate lõikes 
 

  Tegevus/ 
Aasta  

 

20.… 20.… 20.… 20.… Kokku 

1 Projekti ettevalmistamisega seotud tööd      

2 Kinnisasja omandamine      

3 Ehitusprojekti koostamine       

4 Ehitustööd      

5 Projektijuhtimine ja ehituse 
omanikujärelevalve  

     

6 Toetuse kasutamisest teavitamine      

7 Muud projekti elluviimisega seotud tööd      

8 Abikõlblikud kulud kokku       

 
 
B.3.4. Selgitused planeeritud kogukulude ja abikõlblike kulude kohta ning kulude 
planeerimise alused tegevuste lõikes:  
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B.3.5. Andmed enne toetuse taotluse esitamist tekkinud kulude kohta (juhul, kui toetust 
taotletakse kulude osas, mis on tekkinud enne toetuse taotluse esitamist) 
 
Taotlen toetust järgmiste enne toetuse taotluse esitamist tekkinud kulude osas: 
 

Jrk 
nr 

Tegevus Summa 
(abi-
kõlblikud 
kulud) 

Hanke 
viitenumber  

Hanke-
lepingu 
kuupäev ja 
number 

1     

2     

 
 
Hankedokumendid ja hankeleping lisada taotlusele. 
B.3.6. Projekti abikõlblike kulude finantseerimine rahastamisallikate ja aastate lõikes  
 

  Rahastamisallikas/ Aasta  
 

20.… 20.… 20.… 20.… Kokku 

1 Toetuse saaja omafinantseering      

2 Euroopa Regionaalarengu Fond      

3 Muud allikad       

4 Rahastamine kokku      

 
 

B.4. Projektijuhtimise korraldus 
B.4.1. Projektijuhtimise korralduse kirjeldus 
 
 
B.4.2. Projekti elluviimisega seotud isikud 
 

Roll  Ees- ja 
perekonnanimi Ametikoht Kontaktandmed 

(telefon, e-post) 
 
Projektijuht 

   

Raamatupidamise eest 
vastutav isik 

   

Teavituse eest 
vastutav isik 

   

Hangete eest vastutav 
isik 

   

 
 

LISATUD DOKUMENDID 

Käesolevale taotlusvormile on lisatud:  
1.   Tasuvus- ja teostatavusanalüüs (lk arv) 
2.   Keskkonnamõju hindamise aruanne või keskkonnamõju olulisuse analüüs (lk arv)  
3.   Hankedokumendid ja hankelepingute koopiad (nimetada) 
4. Krediidiasutuse kinnitus projekti finantseerimise kohta või muu omafinantseeringu      

olemasolu tõendav dokument (nimetada) 

KINNITUS 

Allkirjaga kinnitan, et  
1) esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad; 
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2) toetuse saaja suhtes ei ole alustatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 
3) toetuse saaja omab projekti elluviimiseks vajalikke vahendeid; 
4) toetuse saaja omab projekti juhtimiseks adekvaatset juhtimis- ja finantskontrollisüsteemi; 
5) toetuse saaja ei ole varem sama kulu hüvitamiseks saanud toetust riigieelarve, Euroopa 
Liidu või välisabi vahenditest; 
6) toetuse saaja on teadlik Euroopa Liidu struktuurifondide kaasrahastamisega kaasnevatest 
kohustustest; 
7) toetuse saaja on teadlik, et projekti elluviimist võivad kohapeal kontrollida Euroopa 
Komisjon, Euroopa Audiitorite Koda ja Eesti riigiasutused.  
 
Allkirjaga annan nõusoleku: 
1) järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale institutsioonile; 
2) toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud andmete kandmiseks struktuuritoetuse 
riiklikusse registrisse säilitamiseks ning edastamiseks Euroopa Komisjonile, teistele Euroopa 
Liidu institutsioonidele, Eesti riigiasutustele ja hindamist korraldavatele asutustele. 
Esindusõigusliku isiku 
Ees- ja perekonnanimi 
  

Ametikoht 
  

Allkiri   
  

Kuupäev 
  

 




