
 

 

 
 

 
 

TOETUSE TAOTLUS 
 

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA FONDIDE RAKENDUSKAVA 2014 – 2020 
Euroopa Regionaalarengu Fond 

 
[PROJEKTI NIMI] 

 
 

Meetme tegevus: 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ 

Projekti algus:  

Projekti lõpp:  

 
1. TAOTLEJA 

 

Taotleja nimi  

Registrikood  

Juriidiline vorm 
 aktsiaselts  
 osaühing 
 sihtasutus 
 kohaliku omavalitsuse üksused 

Telefon  E-post  

Riik  

Aadress   

Pangakonto  

Projekti kulude 
käibemaks 

 saab küsida riigilt tagasi  
 jääb kulu tegija kanda 

Toetuse saaja allkirjaõiguslik isik 

Ees- ja 
perekonnanimi 

 Isikukood  

Ametikoht  Telefon  

E-post  

Toetuse saaja kontaktisik 

Ees- ja 
perekonnanimi 

 Isikukood  

Sotsiaalkaitseministri 
14.09.2015 määrus nr 42 

„Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” 
 

Lisa 3 
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Ametikoht  Telefon  

E-post  

roll 
 kontaktisik 
 projektijuht 

 

2. SISU 
 

2.1 Projekti väljundid 

 

2.2 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest 

 

2.3 Projekti eesmärk ja tulemused 

 

2.4 Projekti lühikokkuvõte avalikkusele 

 

2.5 Projekti tulemuste jätkusuutlikkus 

 

2.6 Projekti eeltingimused 

 

2.7 Projekti kasusaajad 

 

2.8 Projekti kasusaajate asukoht 

 piirkondlik 
 üle-eestiline 

2.9 Kasusaajate maakond/maakonnad 

 

2.10 Kasusaajate linn/linnad 

 

2.11 Kasusaajate täpsustus 

 

 

Käesoleva projektiga seotud toetused 
 

Kas taotleja on rakendanud, taotlenud või kavatseb taotleda vahendeid käesoleva 
projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks? 

Rahastaja nimi Toetuse täpsustus Kuupäev Summa 
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3. PROJEKTI NÄITAJAD 
 

Projekti väljundnäitajad (vajadusel lisada ridu) 

Näitaja nimetus  Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus 

Projektiga hõlmatud 
teenuseüksuste arv 

üksus   

Ehitatav pind m2   

Renoveeritav pind m2   

Projekti tulemusnäitajad (vajadusel lisada ridu) 

Indikaatori nimetus  Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus 

Ööpäevaringse 
erihooldusteenuse 
teenuskohtade arv 
teenuseüksustes 

teenuskoht   

Kogukonnas elamise 
teenuskohtade arv 
teenuseüksustes 

teenuskoht   

Toetatud elamise 
teenuskohtade arv 
teenuseüksustes 

teenuskoht   

 

4. TEGEVUSED 
 

Tegevuse nimetus Planeeritud algus Planeeritud lõpp 

1. Ettevalmistustööd   

Tegevuse täpsustus  

2. Projekteerimine   

Tegevuse täpsustus  

3. Ehitamine   

Tegevuse täpsustus  

4. Maa ost   

Tegevuse täpsustus  

5. Ruumide ost   

Tegevuse täpsustus  

6. Projekti 
administreerimine 

  

Tegevuse täpsustus  

Projekti elluviimiseks 
tehtud ettevalmistustööd 

 

Kas projektijuhtimise 
teenust ostetakse sisse 

 jah 

 ei 

 

5. EELARVE 
 

Projekti maksumus 

 Summa Osakaal abikõlblikest 
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kuludest (% ) 

Projekti kogumaksumus  
 

Abikõlblikud kulud   

Taotletav struktuuritoetus    

Riiklik kaasfinantseering   

Omafinantseering   

 

 

Projekti abikõlblike kulude ja toetuse suuruse arvutamine  

 (kokkuvõte projekti finantsanalüüsi tulemustest tulu teenivate projektide korral) 

 

Vaatlusperiood aastates 15 

Kasutatud diskontomäär 4% 

 

  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, %)   

 
* Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikega 1 ei tohi projektide, 
mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikes 3 toodud 
tingimustele, abikõlblike kulude summa ületada investeeringu puhasnüüdisväärtust, millest on maha arvatud 
projekti teenitava tulu puhasnüüdisväärtus. 
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* http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf  
 

 

Projekti kogukulud ja abikõlblikud kulud 

Projekti tegevused Kogukulud (eurot) 
Abikõlblikud kulud 
(eurot)  

sh käibemaks 
(eurot) 

1. Ettevalmistustööd    

Kirjeldus  

2. Projekteerimine    

Kirjeldus  

3. Ehitamine    

Kirjeldus  

4. Maa ost    

Kirjeldus  

5. Ruumide ost    

Kirjeldus  

6. Projekti 
administreerimine 

   

Kirjeldus  

KOKKU    

 

Andmed enne toetuse taotluse esitamist tekkinud kulude kohta (juhul, kui toetust 
taotletakse kulude osas, mis on tekkinud enne toetuse taotluse esitamist) 

 Tegevus 
Summa 
(abikõlblikud 
kulud) 

Hanke 
viitenumber  

Hankelepingu 
kuupäev ja 
number 

1     

2     

NB! Hankedokumendid ja hankeleping lisada taotlusele või teha rakendusüksusele 
kättesaadavaks. 

 

6. PROJEKTI MÕJU LÄBIVATELE TEEMADELE 
 

C.1. Projekti mõju keskkonnahoiule 
 

 keskkonnahoidu toetav 
 keskkonnahoiu suhtes neutraalne 

 
Selgitus (sh viited läbiviidud hindamistele ja uuringutele, teave negatiivse keskkonnamõju 
ennetamiseks, leevendamiseks, kompenseerimiseks rakendatud meetmete kohta): 
 

C.2. Projekti mõju võrdsete võimaluste edendamisele 
 

 projekt on suunatud võrdsete võimaluste edendamisele  
 projekt ei mõjuta ebavõrdsust/ võrdseid võimalusi ehk sellel on neutraalne mõju  

 
Selgitus: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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C.3. Mõju infoühiskonna edendamisele  
 

 infoühiskonda edendava mõjuga  
 infoühiskonna edendamise suhtes neutraalne 

 
Selgitus: 
 

C.4. Mõju regionaalsele arengule  
 

 regionaalarengut edendava mõjuga  
 regionaalarengu suhtes neutraalne 

 
Selgitus: 
 

C.5. Mõju riigivalitsemise arengule 
 

 riigivalitsemist edendava mõjuga 
 riigivalitsemise edendamise suhtes neutraalne 

 
Selgitus: 
 
 

 

LISATUD DOKUMENDID 

Käesolevale taotlusvormile on lisatud:  
1. Finantsanalüüs ja seletuskiri (lk arv) 
2. Hankedokumendid ja hankelepingute koopiad (nimetada) 
3. 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; 
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 toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, 
mis on kehtestatud struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel; 
8) toetuse saaja on teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja aluseta saadu tagasi 
maksta, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni 
alused või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad 
struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks 
tunnistamise alused; 
9) toetuse saaja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse 
koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise piirangutega; 
10) toetuse saaja on teadlik, et projekti elluviimist võivad kohapeal kontrollida Euroopa 
Komisjon, Euroopa Audiitorite Koda ja Eesti riigiasutused.  
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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. 
 

Allkirjaõigusliku isiku 

Ees- ja perekonnanimi 
 

 

Ametikoht 
 

 

Allkiri   
 

 

Kuupäev 
 

 

 


