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Vorm 1 
 

Teade 
kavandatud tegevuse teistest rahastamisallikatest 

finantseerimise taotlemisest 
 
 
 
 
 
 
Toetuse taotleja _______________________________________, registrikood _________, teatab, et 

käesolevas taotluses nimetatud tegevus(t)e finantseerimiseks on samal ajal käesolevale taotlusele 

esitatud taotlus järgmis(t)est meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi 

vahenditest toetuse saamiseks:  

 

Taotluse nimi Taotletud toetuse summa ja taotluse 
lühikirjeldus  

Taotluse 
esitamise 
kuupäev 

Asutus, kellele taotlus 
esitati 

 
 

   

 
 
 
 
Toetuse taotleja: 
 
Kuupäev: 



Vorm 2 
Taotluse indikaatornäitajad 

 
NR Indikaator Väärtus 
1 Projekti raames planeeritud tegevus toimub jõel või jõelõigul, mis on 

määratud keskkonnaministri 9. oktoobri 2002. a määruses nr 58 
„Lõheliste ja karpkalalaste elupaikadena kaitstavate veekogude 
nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja seirenõuded ning 
lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“ või 
keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“. 

Jah (Ei) 

   

2 Natura 2000 jõe lõigul on tegevus projekti raames kavandatud. Jah (Ei) 

   

3 Projekti raames kavandatud tegevus toimub kesises, halvas või väga 
halvas seisundis veekogumil. 

Jah (Ei) 

   

4 Inimtekkeliste tõkestusrajatiste arv, millel planeeritakse määruse  
§ 4 lõike 1 punktis 1, 3 või 4 toetatavat tegevust. 

Tõkestusrajatiste arv 

   

5 Projekti raames kavandatud tegevusega kaasneb paisu likvideerimine 
ja looduslähedase kärestiku teke.  

Jah (Ei) 

   

6 Eelistatud tegevuse maht projekti kogumaksumusest. Eelistatud 
toetatav tegevus on defineeritud määruse § 2 lõike 2 punktis 23. 

% projekti 
kogumaksumusest 

   

7 Projekti raames kalade ja sõõrsuude rajatavate või renoveeritavate 
sigimis- ja noorjärkude kasvualade pindala. Sigimis- ja noorjärkude 
kasvualade hulka ei arvata § 4 lõike 1 punktides 1 ja 3–7 nimetatud 
tegevuse tulemusena loodavaid potentsiaalseid kasvualasid. 

m2 

   

 
 
Toetuse taotleja: 

Kuupäev: 
 



Vorm 3 
 
 

Vähese tähtsusega abi teatise vorm 
 
 
 
Käesolevaga kinnitan, et ………………… (ettevõtja nimi, registreerimisnumber, aadress) on viimase 
kolme majandusaasta jooksul1 saanud vähese tähtsusega abi alljärgnevas tabelis toodud mahus. 
 
Vähese 
tähtsusega 
abi andja 

Vähese 
tähtsusega 
abi andmise 
otsuse 
kuupäev 

Vähese 
tähtsusega 
abi andmise 
siseriiklik 
õiguslik alus 
(nt seadus, 
määrus vms) 

Vähese 
tähtsusega abi 
andmise EL 
õiguslik alus 
(komisjoni 
määrus (EÜ) 
nr 1998/2006 
või (EL) nr 
360/2012) 

Vähese tähtsusega abi 
eesmärk (näiteks 
regionaalabi, 
maanteetranspordi 
valdkonna 
toetamine, üldist 
majandushuvi 
pakkuvate 
teenuste osutamine 
vms) 

Vähese 
tähtsusega abi 
vorm (näiteks 
toetus, 
sooduslaen 
vm) 

Vähese tähtsusega 
abi summa2 

       

       

       

       

KOKKU    

 
 
Kuupäev 
 
 
Ettevõtja juhi nimi, allkiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Viimaseks kolmeks majandusaastaks loetakse jooksvat majandusaastat ja sellele eelnevat kahte majandusaastat. 
2 Vähese tähtsusega abi summa arvutatakse vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1998/2006 artikli 2 lõikele 3 või 
komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 artikli 2 lõikele 3. 

 
 



Vorm 4 

 
 

Taotluse lisa 2 osas I toodud juhendi alusel Euroopa Liidu 
Ühtekuuluvusfondile esitatava rahastamistaotlusega seotud eelprojekti 

tehnilise osa nõuetele vastavuse hindamise kontroll-leht 
 
Taotleja esitatud eelprojekti tehnilise osa nõuetele vastavuse hindamise käigus kontrollitakse ja 
hinnatakse eelprojektis kajastatut alljärgneva kontroll-lehe alusel: 

 
NR Kriteerium: Planeerimisdokumendid ja õiguslik alus  Kriteerium täidetud: 

JAH või EI 
1 • kas on antud ülevaade projekti vastavusest EL direktiiviga  

2 • kas on antud ülevaade projekti vastavusest riigi õigusaktide ning 
arengudokumentidega 

 

3 • kas on antud ülevaade projekti seotusest vesikonna ja 
alamvesikonna planeeritavate meetmetega  

 

4 • kas on käsitletud projekti seotust meetme määruses seatud 
eesmärkide ja tegevustega 

 

 Kriteerium: Projekti piirkonna ülevaade  Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud ülevaade projekti piirkonna sotsiaal-majanduslikust 
olukorrast 

 

2 • kas on antud ülevaade projektis käsitletud vooluveekogu seisundist   

3 • kas on antud ülevaade projektis käsitletud vooluveekogul varem 
tehtud uuringutest ning vooluveekogu seisundit mõjutavatest 
teguritest 

 

 Kriteerium: Projekti piirkonna maa-ala ja rajatiste kuuluvus Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud ülevaade projektiga hõlmatud maa-ala ja projekti 
raames likvideeritavate, rekonstrueeritavate või renoveeritavate 
rajatiste omandisuhetest  

 

 Kriteerium: Olemasolevate rajatiste kirjeldus Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud ülevaade projekti raames rekonstrueeritavate, 
likvideeritavate või renoveeritavate rajatiste (paisud, truubid jms 
ehitised) tehnilisest seisukorrast, tehnilistest andmetest ning 
kasutusotstarbest 

 



 Kriteerium: Kalade rändetingimuste parandamiseks ehitatavate, 
renoveeritavate või likvideeritavate rajatiste ning muude veekogu 
seisundit parandavate meetmete võrdlus 

Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud detailne ülevaade erinevate tehniliste ja tehnoloogiliste 
alternatiivide osas 

 

2 • kas erinevate tehniliste ja tehnoloogiliste alternatiivide osas on 
käsitletud erinevate alternatiivide rajamise maksumust, 
ekspluatatsioonikulu ning hinnatud erinevate alternatiivide 
keskkonnamõju 

 

3 • kas eelprojekti juhendmaterjali peatükis 7 nõutud tehnilise 
lahenduse kirjelduses sisalduvad andmed on eelprojektis kajastatud 

 

4 • kas eelprojekti juhendmaterjali peatükis 7 toodud töömahtude tabel 
on nõuetele vastavalt täidetud ja kooskõlas projekti tegevuste ja 
eesmärkidega 

 

5 • kas suuremate rajatiste (kalapääs, truup, koelmuala) ehitamise, 
rekonstrueerimise korral on lisatud ekspertarvamus planeeritavate 
tegevuste mõju kohta kalastikule ning ekspertarvamus vastab 
nõuetele 

 

6 • kas ekspertarvamus kinnitab, et eelprojektis toodud lahendus tagab 
kalade vaba liikumise vooluveekogul 

 

 Kriteerium: Projekti organisatsiooniline ülesehitus Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud ülevaade projekti organisatsioonilisest ülesehitusest 
alates ehitusfaasist kuni projekti raames rajatud objekti ehitusjärgse 
haldamiseni 

 

 Kriteerium: Projekti finantsplaan Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud ülevaade projekti finantsplaanist projekti 
ehitusperioodil aastate ning eri rahastajate lõikes 

 

 Kriteerium: Projekti infrastruktuuri projekteerimis- ja ehitustööde 
hangete ja elluviimise plaan 

Kriteerium täidetud: 
JAH või EI 

1 • kas on antud ülevaade projekti ja hangete elluviimise plaanist  
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Taotleja omafinantseeringu garanteerimise kinnitus 
 
 
 
 
 
Toetuse taotleja ____________________________________, registrikood _____________________, 

kinnitab, et ta garanteerib vooluveekogude seisundi parandamiseks kavandatava projekti rahastamise 

taotluse rahuldamise otsusega määratava taotlejapoolse omafinantseeringu ________________ euro 

suuruses summas. 

 

 

 

 

Toetuse taotleja: 

Kuupäev: 


