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Ettepaneku vorm 

vooluveekogude seisundi parandamise investeeringute kava 

koostamiseks projektide eelistusjärjekorras 

 

Käesoleva vormi kohane ettepanek esitatakse paberil või digitaalselt allkirjastatuna.  

Paberil esitamise korral esitatakse vorm ka elektrooniliselt. 

 

I ETTEPANEKU ESITAJA ANDMED  
 
    
Ettepaneku esitaja nimi  

 

Registrikood 

 

Ettepaneku esitaja kontaktandmed 
Postiaadress: 
Telefon: 
Faks: 
E-post: 
WWW-aadress: 
Ettepaneku esitaja esindajaõiguslik isik põhimääruse v volituse alusel  
(märkida õige)  
Nimi: 
Ametikoht: 
Telefon: 
E-post: 
    

II ETTEPANEKU ALUSEKS OLEVATE PROJEKTIDE ANDMED 

    

PROJEKT 1: (nimetus) 

1. Projekti elluviija (taotluse esitaja ja toetuse saaja) andmed 

Projekti elluviija nimi  Juriidiline vorm  
 



REGISTRIKOOD  

 

Kontaktandmed  
Postiaadress: 
Telefon: 
Faks: 
E-post: 
WWW-aadress: 
Projekti elluviija esindajaõiguslik isik põhimääruse, põhikirja v volituse alusel 
(märkida õige)  
Nimi: 
Ametikoht: 
Telefon: 
E-post: 
Projekti elluviija on käibemaksukohustuslane  
Jah  Reg.  
Ei  

 
 

 
 

   

2. Projekti kirjeldus 

2.1. Projekti taust ja vajalikkuse põhjendus (kirjeldada, milliste probleemide 
lahendamisele on projekt suunatud või millest tuleneb projekti elluviimise vajadus, samuti 
projekti tulemustest kasusaajad, sihtrühmad kellele on projekt suunatud (võimaluse korral 
esitada ka arvuliselt)) 

  
2.2. Projekti seotus ja kooskõla asjaomaste arengudokumentidega, sh seotus 
Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna ja meetmega, 
Keskkonnaministeeriumi arengukavaga aastateks 2009–2012 ja alamvesikonna 
veemajanduskavaga (esitada viide vastavale dokumendile ja väljavõte vastavast 
dokumendist) 
 

2.3 Projekti kirjeldus 
2.3.1 Olemasolev olukord ja varasemad projekti toetavad tegevused (sh ettepaneku 
esitamise ajaks tehtud ettevalmistustööd, mis on vajalikud projekti alustamiseks (nt 
nõutavad planeeringud, projekti koostamine, load ja kooskõlastused, analüüsid projekti 
teostatavuse ja tasuvuse kohta, vajaduse korral keskkonnamõju hindamisega seotud 
dokumendid) ja nende hinnanguline maksumus. 

  



Seonduvad tegevused või projektid (sõltumata nende finantseerimise allikast)  
Tegevus või projekt  Aastad  Sisu lühiselgitus  
   
   
   
   

   
 

2.3.2 Projektis kavandatud tööde kirjeldus ja põhjendus 

  
2.3.3 Projekti väljundid e tulemused projekti lõpuks, võimalikud projekti 
elluviimisjärgsed lisatulemid  

  
2.3.4 Projekti otsesed ja kaudsed eesmärgid ning indikaatorid (sh esitada seos 
meetme eesmärkidega) 
2.3.4.1 Otsesed eesmärgid v mõju  

  
2.3.4.2 Kaudsed (üldised) eesmärgid v mõju 

  

2.3.4.3 Mõõdetavad näitajad, tulemused ja mõju (esitada vastavalt p-des 2.3.4.1 ja 
2.3.4.2 nimetatud eesmärkidele) 

   

   

    

2.4 Tegevus- ja ajakava (kirjeldada projekti töid etappide kaupa koos ajakavaga või 
loetletuna koos saavutatava väljundiga v vahe-eesmärkidega)  

Etapp Töö Väljund v tulemus 

Toimumise 
aeg, 

 kuu, aasta 
        
        
        

        
 

2.5 Projekti eelarve 



 Summa, eurodes  
Kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)  
Abikõlblike kulude kogumaksumus  
  

PROJEKTI FINANTSEERIMISE ALLIKAD 
Summa, 
eurodes 

% abikõlblike 
kulude 

kogumaksu-
musest 

Taotletav toetus   

   
   
   
   
   
   

Projekti finantseerimiskava aastate kaupa 
Aasta Summa 

  
  
  
  
  

2.6 Projekti teostatavus ja elluviija võimekus projekti ellu viia (kirjeldada, elluviija 
valmisolekut tagada projekti elluviimine, sh projekti organisatsioonilist korraldust) 

  

2.7 Projekti jätkusuutlikkus (kirjeldada, kuidas on tagatud projekti tulemuste haldamine 
ja eesmärgipärane kasutamine pärast projekti lõppemist) 

  
2.8 Projekti eeldused ja riskid (kirjeldada, millised projektivälised tingimused ja tegurid e 
eeldused on olulised, millest sõltub projekti elluviimise ja tulemuste saavutamise edukus) 

  
2.9 Projekti mõju keskkonnaseisundile (kirjeldada, milles seisneb projekti otsene või 
kaudne positiivne mõju keskkonnaseisundi parandamisele) 

  
 
3. Horisontaalne mõju 

Mõju keskkonnahoiule: 

Keskkonnahoidu toetav   

Keskkonnahoiu suhtes neutraalne   

Mõju võrdsete võimaluste edendamisele:   

Projekt on suunatud võrdsete   



võimaluste edendamisele 

Projekt ei mõjuta ebavõrdsust v 
võrdseid võimalusi, ehk sellel on 
neutraalne mõju   

Mõju infoühiskonna edendamisele 

Infoühiskonda edendava mõjuga    

Neutraalne   

Mõju regionaalsele arengule 

Regionaalarengut edendava mõjuga   

Neutraalne   

Mõju kodanikuühiskonna arengule 
Kodanikuühiskonda edendava 
mõjuga   

Neutraalne   
*Kui horisontaalsed mõjud ei ole neutraalsed, kirjeldada, milles väljendub projekti 
positiivne mõju (keskkonnaseisundile, naiste ja meeste vahelisele võrdsusele, 
infoühiskonna arengule, regionaalse arengu ühtlustumisele ning tööhõivele – kuni 150 
tähemärki) 

 

 

PROJEKT N*: (nimetus) 

* Andmete sisestamiseks paljundada projekti kirjelduse vormi osa II ettepanekuga 

hõlmatavate projektide arvu järgi. 

 

ETTEPANEKU ALLKIRJASTAMINE 
Allkiri: 

 

 

Nimi: 

Ametikoht: 

Kuupäev: 

 


