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A. AADRESSID ja VIITED 

A.1. Taotleja 

A.1.1. Nimi:     TEKST 

A.1.2. Juriidiline vorm:  TEKST 

A.1.3. Registrikood:   TEKST 

A.1.4. Käibemaksukohuslase nr: TEKST 

A.1.5. Postiaadress:   TEKST 

A.1.6. Telefon:   TEKST 

A.1.7. E- post:    TEKST 

A.1.8. Pangarekvisiidid:  TEKST 

A.1.9. Kontaktisik (projektijuht): TEKST (nimi, ametikoht, tel nr, e-post) 

A.1.10. Esindusõiguslik isik:  TEKST (nimi, ametikoht, tel nr, e-post) 

 

A.2. Projektis osalev isik või partner (täita juhul kui asjakohane) 

A.2.1. Nimi:     TEKST 

A.2.2. Juriidiline vorm:  TEKST 

A.2.3. Registrikood:   TEKST 

A.2.4. Käibemaksukohuslase nr: TEKST 

A.2.5. Postiaadress:   TEKST 

A.2.6. Telefon:    TEKST 

A.2.7. E- post:    TEKST 

A.2.8. Pangarekvisiidid:  TEKST 

A.2.9. Kontaktisik (projektijuht): TEKST (nimi, ametikoht, tel nr, e-post) 

A.2.10. Esindusõiguslik isik:  TEKST (nimi, ametikoht, tel nr, e-post) 

 

B. PROJEKTI ÜKSIKASJAD 

B.1. Projekti nimi: 

TEKST 

B.2. Projekti üksikasjad1 

B.2.1. Prioriteetse valdkonna mõõtme kood  Kood Protsent 

         Kood Protsent 

B.2.2. Territooriumi mõõtme kood   Kood 

B.2.3. Milliseid maakondi projekti tegevused hõlmavad?   

                                                 
1
 Komisjoni määruse 1828/2006 II lisa, kui ei ole nimetatud teisiti. 



TEKST 

B.2.4. Projektiga seotud raamatupidamise asukoht (aadress, üksus, 
vastutav(ad) isik(ud)) 

TEKST 

 

B.3. Vastavus rakenduskavale ja teistele strateegilistele dokumentidele 
(arengukavad) 

B.3.1. Elukeskkonna arendamise rakenduskava: 

TEKST 

B.3.2. Millistele strateegilistele dokumentidele (nt transpordi arengukava, 
valdkondlikud arengukavad, Säästev Eesti 2020 jmt) tuginedes on 
investeering infrastruktuuri vajalik/põhjendatud? 

TEKST 

B.4. Projekti kirjeldus  

B.4.1. Projekti  kirjeldus: 

a) Kirjeldada projekti. 

TEKST 

b) Kui projekt on üks etapp suuremast projektist, siis kirjeldada projekti teisi etappe. 

TEKST 

c) Milliste kriteeriumide alusel on projekt etappideks jagatud?  

TEKST 

B.4.2. Infrastruktuuriinvesteeringu tehniline kirjeldus 

a) Kirjeldada kavandatud infrastruktuuri ja töid, mille puhul kavatsetakse toetust 

kasutada, esitades nende peamised iseärasused ja komponendid. 

TEKST 

b) Projektiga saavutatavad väljundid koos asjaomaste mõõtühikutega (Nt korda tehtud 

ristmike arv, km uut teed, märgistatud veeteede pikkus km, süvendustööde maht m
3
, 

soetatud seadmete arv jne) 

TEKST 

c) Peamised infrastruktuuri kasutajad (nt sihtpopulatsioon, võimaluse korral arvuliselt) 

TEKST 



 

B.5. Projekti eesmärgid 

B.5.1. Projekti eesmärgid ja tulemused (võimalusel esitada 
mõõdetavad näitajad, nt keskkonnasäästlikkus, CO2 emissioonide 
vähenemine, ühistranspordi reisijate arvu suurenemine jne) 

TEKST 

B.5.2. Panus rakenduskava eesmärkide ja sihtmäärade täitmisse ja 
projekti eeldatav mõju 

Kirjeldada võimalikke kitsaskohti ja muid probleeme, mis tuleb lahendada. Kirjeldada, 

kuidas projekt aitab kaasa rakenduskava alasuuna eesmärkide saavutamisele (võimaluse 

korral esitada mõõdetud näitajad ning leida nt elektritranspordi kasutajate  või õhku 

paisatavate emissioonide baastase) 

TEKST 

 

C. TEOSTATAVUSUURINGUTE TULEMUSED 

C.1. Nõudluse analüüs 

Nõudluse analüüsi kokkuvõte, sealhulgas eeldatav tootlikkuse määr projekti 

lõpetamisel ja nõudluse kasv. 

TEKST 

C.2. Kaalutud alternatiivid 

Kirjeldada teostatavusuuringutes kaalutud alternatiivseid võimalusi. 

TEKST 

C.3. Tehtud teostatavusuuringute peamiste järelduste kokkuvõte 

TEKST 

Esitada täpsed viited, kui teostatavusuuringu rahastamisel kasutati ERDFi, 

Ühtekuuluvusfondi, ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahendi (ISPA) 

vahendeid või muud ühenduse toetust. 

TEKST 

 

D. AJAKAVA 

D.1. Projekti ajakava 

Esitada projekti üldine ajakava 

 Alustamise 

kuupäev 

(A) 

Lõpetamise 

kuupäev (B) 

1. Teostatavusuuringud: kuupäev/kuu/aasta kuupäev/kuu/aasta 

2. Tasuvusanalüüs (sealhulgas kuupäev/kuu/aasta kuupäev/kuu/aasta 



finantsanalüüs): 

3. Keskkonnamõju analüüs: kuupäev/kuu/aasta kuupäev/kuu/aasta 

4. Projekteerimisuuringud: 

- Eelprojekt olemas 

 - Põhiprojekt olemas 

kuupäev/kuu/aasta kuupäev/kuu/aasta 

5. Hankedokumentide koostamine: kuu/aasta kuu/aasta 

6. Pakkumismenetlus(t)e eeldatav algus kuu/aasta  

7. Maa omandamine: kuu/aasta kuu/aasta 

8. Ehitusetapp/leping: kuu/aasta kuu/aasta 

9. Ekspluatatsiooni algus: kuu/aasta  

 

D.2. Projekti ettevalmistatuse aste 

Kirjeldada projekti ettevalmistatuse astet, pidades silmas tehnilist ja finantsarengut, järgmistes 

rubriikides: 

D.2.1. Tehniline (teostatavusuuringud jne): 

TEKST 

D.2.2. Haldusalane (load, keskkonnamõju hindamine, maa ost, 
pakkumiskutsed jne): 

TEKST 

D.2.3. Rahaline (otsused eraldiste kohta riigieelarvest, taotletud või 
saadud laenud – viited): 

TEKST 

D.2.4. Kui projekti elluviimist on juba alustatud, näidata tööde 
praegune etapp (ühtlasi loetleda üles sõlmitud lepingud, 
teostatud eeldatavad abikõlblikud maksed ning tuua välja summa, 
mida soovitakse hüvitada. Kuni toetuse taotluse rahuldamise 
otsuse tegemiseni katab toetuse saaja projektiga seotud kulutused 
omal riisikol): 

TEKST 



E. TASUVUSANALÜÜS 

Käesolev osa põhineb suurprojektide tasuvusanalüüsi tegemise meetodite suunistel. Lisaks kokkuvõttele esitada 

kogu tasuvusanalüüsi käsitlev dokumentatsioon taotluse lisas. 

E.1. Finantsanalüüs 

Järgnevalt esitatakse tasuvusanalüüsi hulka kuuluva finantsanalüüsi peamised elemendid. 

E.1.1. Metoodika lühikirjeldus ja peamised eeldused  

TEKST 

E.1.2. Finantsanalüüsi tegemiseks kasutatud peamised elemendid 
ja parameetrid 

 Peamised elemendid ja parameetrid Diskonteerimata 

väärtus 

Diskonteeritud väärtus 

(puhasnüüdisväärtus, 

NPV) 

1 Vaatlusperiood (aastates)  

2 Diskontomäär (%)
2
   

3 Investeeringu kogumaksumus (eurodes, 

diskonteerimata) 

  

4 Investeeringu kogumaksumus (eurodes, 

diskonteeritud) 

  

5 Jääkväärtus vaatlusperioodi lõpuks 

(eurodes, diskonteerimata) 

  

6 Jääkväärtus vaatlusperioodi lõpuks 

(eurodes, diskonteeritud) 

  

7 Tulud (eurodes, diskonteeritud)   

8 Tegevuskulud (eurodes, diskonteeritud)   

9 Puhastulu = tulud – tegevuskulud + 

jääkväärtus (eurodes, diskonteeritud) = 

(7)  – (8) + (6) 

  

10 Abikõlblikud kulud (artikli 55 lõige 2) = 

investeerimismaksumus – puhastulu 

(eurodes, diskonteeritud) = (4) – (9) 

  

11 Rahastamise puudujäägi 

määr (%) =  

(10) / (4) 

 

[Tulud ja kulud peavad põhinema rahalistel näitajatel, mis ei sisalda käibemaksu] 

                                                 
2
 Täpsustada, kas tegemist on reaalmääraga või nominaalmääraga. Kui finantsanalüüs on tehtud 

püsivhindades, kasutatakse diskonto reaalmäära. Kui analüüs on tehtud jooksevhindades, kasutatakse 

diskonto nominaalmäära. 



E.1.3. Finantsanalüüsi peamised tulemused 

 

  Ühenduse abita 

(FRR/C) 

A 

Ühenduse abiga (FRR/K) 

B 

1. Majanduslik 

tasuvuslävi  

(%)  FRR/C  FRR/K 

2. Puhasnüüdisväärtus (eurodes)  FNPV/C  FNPV/K 

 

E.1.4. Projekti rakendamise jooksul saadav tulu 

Kui projektilt eeldatakse tulu kasutajate makstavate tariifide ja tasude näol, esitada 

tasude üksikasjad (tasu liik ja määr, tasude kehtestamise põhimõtted). 

a) Kas tasud katavad tegevuskulud ja projekti kulumi? 

TEKST 

b) Kas infrastruktuuri eri kasutajad peavad maksma erinevat tasu? 

TEKST 

c) Kas tasud on proportsionaalsed 

i. Projekti kasutamisega/tegeliku kasutamisega? 

TEKST 

ii. Kasutajate tekitatud reostusega? 

TEKST 

Kui tariife ja tasusid ei ole kavandatud, kuidas kaetakse tegevus- ja hoolduskulud? 

TEKST 

 

E.2. Sotsiaalmajanduslik analüüs 

E.2.1. Kirjeldada lühidalt metoodikat ja sotsiaalmajandusliku 
analüüsi peamisi tulemusi (kulude ja tulude hindamise 
peamised järeldused): 

TEKST 

E.2.2. Analüüsi käigus kindlaks tehtud peamiste majanduslike 
kulude ja tulude üksikasjad koos neile omistatud väärtusega: 

Tulu 
Ühiku väärtus 

(kui on 

asjakohane)  

Koguväärtus  

(eurodes, 

diskonteeritud)  

% kogutulust  

    

…  …  …  …  



Kulu 
Ühiku väärtus 

(kui on 

asjakohane)  

Koguväärtus  

(eurodes, 

diskonteeritud)  

% 

kogumaksumusest  

    

…  …  …  …  

 

E.2.3. Majandusanalüüsi põhinäitajad 

Põhinäitajad ja -parameetrid Väärtused 

1. Sotsiaalne diskontomäär (%)  

2. Majanduslik tootlus (Economic rate of return) 

(%) 

 

3. Majanduslik puhasnüüdisväärtus (eurodes)  

4. Kulude-tulude suhe  

 

E.2.4. Projekti mõju tööhõivele 

Hinnanguline loodavate töökohtade arv (väljendatud täistööajale taandatuna) 

Otseselt loodavad töökohad: Arv (täistööajale 

taandatud) 

(A) 

Töölepingu keskmine 

pikkus (kuudes) 

(B) 

1. Projekti elluviimise etapis    

2. Ekspluatatsioonietapis    

[NB! Loodud või kaotatud kaudseid töökohti infrastruktuuri investeeringus ei arvestata]. 

E.2.5. Peamised tulud ja kulud, mida ei saa mõõta / mille väärtust ei 
saa määrata. Koos põhjendusega, miks neid tulusid ja kulusid 
mõõta ei saa ning anda hinnang, millised neist tuludest ja 
kuludest on olulised ja millised vähemolulised. 

TEKST 

E.3. Riski- ja tundlikkusanalüüs 

E.3.1. Metoodika lühikirjeldus ja tulemuste kokkuvõte 

TEKST 

E.3.2. Tundlikkusanalüüs 

Testitud muutujate suhtes kohaldatud protsendimuutus: ………………. 

Finants- ja majandusliku tulemuslikkuse indeksite hinnanguline mõju. 

Testitud 

muutuja 

Rahalise 

tootluse 

muutus 

Rahalise puhas 

nüüdisväärtuse 

muutus 

Majandusliku 

tootluse 

muutus 

Majandusliku 

puhasnüüdisväärtuse 

muutus  

     



     

 

Millised muutujad on määratletud kriitiliste muutujatena? Millise kriteeriumi 

alusel? 

TEKST 

Millised on kriitiliste väärtuste tasemed, mille juures muutuvad analüüsi 

järeldused oluliselt (näiteks ületatakse tasuvuslävi vmt)? 

TEKST 

E.3.3. Riskianalüüs 

Kirjeldada projekti finants- ja majandusliku tulemuslikkuse näitajate võimalikku 

jaotust. Esitada vastavad statistilised andmed (oodatavad väärtused, standardhälve) 

TEKST 

 

 F. KESKKONNAMÕJU ANALÜÜS 

F.1. Kuidas projekt: 

a) aitab kaasa keskkonnasäästlikkuse eesmärgi saavutamisele (Euroopa kliimamuutuse 

poliitika, bioloogilise mitmekesisuse kadumise peatamine vms) 

b) järgib ennetava tegevuse põhimõtet ja põhimõtet, et keskkonnakahjustus tuleb 

heastada eeskätt kahjustatud kohas 

c) järgib põhimõtet „saastaja maksab” 

d) aitab kaasa mõnele muule keskkonna seisukohalt positiivsele tegevusele 

TEKST 

F.2. Keskkonnaasutustega konsulteerimine 

Kas on konsulteeritud keskkonnaasutustega, kes on oma teatavate keskkonnaülesannete tõttu 

tulevikus projektiga tõenäoliselt seotud? 

Jah   Ei   

Kui jah, näidata asutuse nimi ja aadress (asutuste nimed ja aadressid) ja selgitada asutus(t)e 

ülesandeid: 

TEKST 

Kui ei, näidata põhjused: 

TEKST 

 

F.3. Keskkonnamõju hindamine 

F.3.1 Kas keskkonnamõju hindamine on läbi viidud ? 

Jah   Ei   

 



F.3.2 Kui jah, siis millal on Keskkonnamõju hindamise ja 

keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) §-s 10 nimetatud 

keskkonnamõju hindamise järelevalvaja teinud otsuse keskkonnamõju hindamise 

aruande heakskiitmise ning keskkonnanõuete määramise kohta.
3
 

TEKST 

 

F.3.3 Kui KeHJS §-s 9 nimetatud otsustaja (tegevusloa andja) on KeHJS tulenevalt 

otsustanud jätta keskkonnamõju hindamise algatamata, siis tuua lühidalt põhjendus
4
: 

TEKST 

F.4. TEGEVUSLUBA5 

F.4.1Kas projektile on juba antud tegevusluba? 

Jah   Ei   

F.4.2 Kui jah, siis millal ja milline KeHJS § 7 nimetatutest 

PÄEV/KUU/AASTA. TEKST 

F.4.3 Kui ei, siis millal esitati ametlik taotlus projektile tegevusloa 

saamiseks: 

PÄEV/KUU/AASTA 

F.4.4 Millal võetakse eeldatavasti vastu lõplik otsus? 

PÄEV/KUU/AASTA 

F.4.5 Täpsustada tegevusloa andnud või andva pädeva asutuse (pädevate 

asutuste) nimi 

TEKST 

 

G. AVALIKU SEKTORI TOETUSE PÕHJENDUS 

Eelnimetatud sotsiaalmajanduslik analüüs annab teavet projekti sisemise tasuvusläve kohta. Finantsanalüüs 

näitab rahastamise puudujääki ja ühenduse toetuse mõju projekti rahalisele elujõulisusele. Palun esitage teave 

vastavalt allpool sätestatud üksikasjadele. 

                                                 
3
 Lisada vastava otsuse koopia taotlusele. 

4
 Lisada vastava otsuse koopia taotlusele. 

5
 KeHJS § 7 kohaselt on tegevusluba nimetatud seaduse tähenduses: 

1) ehitusluba või ehitise kasutusluba; 

2) keskkonnakompleksluba, vee erikasutusluba, välisõhu saasteluba, jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents 

või kiirgustegevusluba; 

3) maavara kaevandamise luba, geoloogilise uuringu luba või üldgeoloogilise uurimistöö luba; 

4) eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav käesolevas paragrahvis nimetamata muu 

dokument.  

 



G.1. Konkurents 

Kas projekt on seotud riigiabiga? 

Jah   Ei   

Kui jah, esitada alljärgnevas tabelis abi suurus ja heakskiidetud abi puhul riigiabi number ja 

viide kirjale abi heakskiitmise kohta, grupierandi abi puhul vastav registreerimisnumber ja 

menetluses oleva teatatud abi puhul riigiabi number
6
. 

Abi allikad (kohalik, piirkondlik, 

riiklik ja ühenduse abi): 

Abi suurus 

eurodes 

Riigiabi number / 

grupierandi abi 

registreerimisnumber 

Heakskiidukirja 

viitenumber 

Heakskiidetud abikavad, 

heakskiidetud sihtotstarbeline abi 

või grupierandi määruse 

kohaldamisalasse kuuluv abi: 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

   

Menetluses olevate teatiste 

kohaselt tulevikus antav abi 

(sihtotstarbeline abi või abikavad): 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

   

Abi, millest ei ole veel teatatud 

(sihtotstarbeline abi või abikavad): 

 ………………………….. 

 ………………………….. 

   

Antud abi kokku:    

Investeerimisprojekti 

kogumaksumus: 

   

 

 

G.2. Ühenduse toetuse mõju projekti rakendamisele 

Iga jaatava vastuse puhul täpsustage: 

Kas ühenduse toetus: 

a) kiirendab projekti rakendamist? 

Jah   Ei   

b) on projekti rakendamiseks hädavajalik? 

Jah   Ei   

TEKST 

 

                                                 
6
 Käesolev taotlus ei asenda abist ühendusele teatamist vastavalt asutamislepingu artikli 88 lõikele 3. 

Komisjoni positiivne otsus määruses (EÜ) nr 1083/2006 nimetatud suurprojekti suhtes ei kujuta endast 

riigiabi heakskiitmist. 



H. RAHASTAMISKAVA 

Otsuse summa ja muu käesolevas osas esitatud finantsteave peab vastama prioriteetse suuna 

toetuse määra kehtestamise alusele (kogukulud või riiklikud kulud). Kui kulud ei ole 

prioriteetse suuna raames rahastamiseks kõlblikud, jäetakse need abikõlblike kulude hulgast 

välja; kui kulud on abikõlblikud, võib need lisada. 

H.1. Kulude jaotus 

Eesti eurodes PROJEKTI 

KOGUKULUD 

(A) 

ABIKÕLBMATUD 

KULUD
7
 

(B) 

ABIKÕLBLIKUD 

KULUD 

(C)=(A)-(B) 

 

1. Projekteerimistasud 

 tehnilise projekti koostamine 
   

2. Maa ost    

3. Ehitamine    

4. Seadmed ja masinad    

5. Avalikustamine (EL-

märgistusega info- ja 

tänutahvlid, stendid 

objektidel) 

   

6. Ehituse järelevalve    

7. KOKKU    
  

                                                 
7
 Abikõlbmatud kulud koosnevad i) kuludest, mis on kantud väljaspool abikõlblikkuse perioodi, 

ii) kuludest, mis on abikõlbmatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määrusele nr 26 

„Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise 

tingimused ja kord” iii) muudest kaasfinantseerimiseks esitamata kuludest. 

 



H.2. Kavandatud vahendid kokku ja kavandatud fondide toetus 

Rahastamise puudujäägi määr on esitatud juba osas E.1.2. Seda tuleks kohaldada abikõlblike 

kulude suhtes, et arvutada summa, mille suhtes kohaldatakse käesolevast määrusest tulenevat  

prioriteetse suuna toetuse määra. Seda summat korrutatakse prioriteetse suuna toetuse 

määraga, et määrata kindlaks ühenduse osaluse suurus. Juhul kui tegemist ei ole tuluteeniva 

projektiga (st et rahastamise puudujäägi määr on üle 100%), siis arvutatakse toetus ainult 

prioriteetse suuna toetuse määra põhjal. 

H.2.1. Ühenduse toetuse arvutamine 

  Väärtus 

1.  
Abikõlblik kulu (eurodes, diskonteerimata)  

(osa H.1.10(C)) 
 

2.  Rahastamise puudujäägi määr (%)
8
 = (E.1.2.11)  

3.  
Otsuse summa, st summa, mille suhtes kohaldatakse  

prioriteetse suuna toetuse määra = (1)*(2)  
 

4.  Prioriteetse suuna toetuse määr (85 %)  

5.  Ühenduse osalus (eurodes) = (3)*(4)  

 

H.2.2. Kaasfinantseerimise allikad 

Rahastamispuudujäägi arvutamise tulemusi arvesse võttes peab projekti investeeringu 

kogumaksumus olema kaetud järgmistest allikatest: 

Investeeringu abikõlbliku kogumaksumuse allikas (eurodes) 
 Millest 

(teadmiseks) 

Investeeringu 

abikõlblik 

kogumaksumus 

[H.1.10.(A)] 

Ühenduse toetus 

 

[H.2.1.5] 

Siseriiklik avalik 

sektor (või 

samaväärne) 

Siseriiklik 

erasektor 

Muud allikad 

(täpsustada) 
  Laenud: 

a)= 

b)+c)+d)+e) 
b) c) d) e) 

 
f) 

       

 

Siseriikliku avaliku sektori panust, laene jne käsitlevate otsuste üksikasjad esitada osas D.2.3. 
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 Infoks, et mittetulutoovate projektide puhul on rahastamise puudujääk alati 100% EL toetuse arvutamisel 



H.2.3. Ühenduse osaluse iga-aastane rahastamiskava 

Ühenduse osalus (H.2.1.5) esitatakse järgnevalt summana vastavalt projekti väljamaksete 

prognoosidele. 

(eurodes) 2012 2013 2014 2015 

Ühtekuuluvus-

fond 

    

 

I. VASTAVUS ÜHENDUSE TEGEVUSE PÕHISUUNDADELE JA ÕIGUSELE 

Määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 9 lõikes 5 on sätestatud, et „fondidest rahastatavad toimingud peavad 

vastama asutamislepingu sätetele ja nende alusel vastu võetud õigusaktidele.” 

Lisaks eespool nimetatud elementidele esitada järgmine teave:  

I.1. Muud ühenduse rahastamisallikad 

I.1.1. Kas projektile on taotletud toetust muudest ühenduse 
allikatest (sealhulgas ERDF, ESF, Ühtekuuluvusfond, TEN-T 
eelarve, LIFE+ vms)? 

Jah   Ei   

Kui jah, täpsustada üksikasjad (asjaomane rahastamisvahend, viitenumbrid, kuupäevad, 

taotletud summad, saadud summad jne): 

TEKST 

I.1.2. Kas projekt täiendab mõnda projekti, mida juba rahastatakse 
või kavatsetakse rahastada ERFist, ESFist,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ühtekuuluvusfondist, TEN-T eelarvest, muudest ühenduse 
rahastamisallikatest? 

Jah   Ei   

Kui jah, näidata üksikasjad (täpsed andmed, viitenumbrid, kuupäevad, taotletud summad, 

saadud summad jne): 

TEKST 

I.1.3. Kas projektile on taotletud laenu või omakapitali toetust 
Euroopa Investeerimispangast/ Euroopa 
Investeerimisfondist? 

Jah   Ei   

Kui jah, näidata üksikasjad (asjaomane rahastamisvahend, viitenumbrid, kuupäevad, taotletud 

summad, saadud summad jne): 

TEKST 



I.1.4. Kas projekti varasemale etapile (sealhulgas 
teostatavusuuringu ja ettevalmistusetapp) on taotletud 
toetust muudest ühenduse allikatest (sealhulgas ERDF, ESF, 
Ühtekuuluvusfond, EIP, EIF jms)? 

Jah   Ei   

Kui jah, näidata üksikasjad (asjaomane rahastamisvahend, viitenumbrid, kuupäevad, taotletud 

summad, saadud summad jne): 

TEKST 

I.2. Kas projekti suhtes on algatatud kohtumenetlus selle vastavuse 
tagamiseks ühenduse õigusaktidega? 

Jah   Ei   

Kui jah, täpsustada: 

TEKST 

I.3. Avalikustamise meetmed  

Ühenduse toetusest teavitamiseks kavandatud meetmete üksikasjad (nt meetme liik, 

lühikirjeldus, hinnanguline maksumus, kestus jne): 

TEKST 

I.4. Algatuse JASPERS kaasamine projekti ettevalmistamisse 

I.4.1. Kas projekti ettevalmistamise mõnes etapis on kasutatud 
algatuse JASPERS tehnilist abi?  

Jah   Ei   

I.4.2. Kirjeldada projekti osi, millesse JASPERS on kaasatud (nt 
vastavus keskkonnanõuetele, hanked, tehnilise kirjelduse 
läbivaatamine). 

TEKST 

I.4.3. Millised olid JASPERSi kaasamise peamised järeldused ja 
soovitused ning kas neid on projekti lõplikul väljatöötamisel 
arvesse võetud? 

TEKST 

 

KINNITUS 

Allakirjutanuna, olles toetust taotleva organisatsiooni projekti eest vastutav 
esindusõiguslik isik, kinnitan, et kõik käesolevas taotluses toodud andmed on õiged ja 
usaldusväärsed ning olen valmis andma selgitusi toodud väidete kohta. 
Nimi:  

Ametikoht:  

Allkiri: 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 

Aeg ja koht:  

 


