
 

 

    

   

 

 

 

Kavasse ettepaneku lisamise vorm  
 

 

 

 

 

I. PROJEKTI ELLUVIIJA (TOETUSE TAOTLEJA) ANDMED 

Projekti elluviija nimi  Juriidiline vorm 

 

Registrikood 

 

Projekti elluviija kontaktandmed 

Postiaadress: 
Telefon: 
Faks: 
E-post: 
Veebileht: 

Projekti elluviija esindusõiguslik isik põhimääruse/põhikirja/volituse alusel 
(märkida õige) 

Nimi: 
Ametikoht: 
Telefon: 
E-post: 

Projekti elluviija on käibemaksukohustuslane 

Jah   Reg-nr   

Ei   

 
II. KAVANDATAVA PROJEKTI ANDMED 

Projekti nimetus 

 

Projekti kooskõla riigieelarve strateegiaga, „Siseturvalisuse arengukava 2015–
2020” ja „Eesti merenduspoliitika 2012–2020“ eesmärkidega 

 

Projekti eesmärk 

 

Probleemi lahendamiseks kavandatavate tegevuste loetelu ja projekti tulemused 

1. Kitsaskoha kirjeldus: 
 
2. Tegevuste loetelu: 
 
3. Tulemuste kirjeldus: 
 
 

Siseministri 23.04.2015 määrus nr 25 
„Metsa- ja maastikupõlengute likvideerimise 

võimekuse ja merereostustõrjevõimekuse 
arendamine perioodil 2014–2020” 

LISA 



 

 

Teave teavitusnõuete täitmiseks kavandatavate tegevuste kohta 

 

Projekti kooskõla meetme eesmärkide ja tulemusnäitajatega 

Eesmärk Projekti panus eesmärgi 
saavutamisse 

Kliimamuutuste vastupanuvõimet 
suurendavate tegevuste tõhustamine, 
suurendades kliimamuutustest ja ulatuslikest 
reostustest tulenenud hädaolukordade 
reageerimise võimekust 

 

Tegevuse tulemus- või väljundinäitaja Projekti panus tulemus- või 
väljundnäitaja saavutamisse 

Rakenduskava tulemusnäitaja (nimetada):  

Rakenduskava väljundnäitaja (nimetada):  

Seonduvad tegevused või projektid (sõltumata nende rahastamisallikast) 

Tegevus või projekt Elluviimise aastad Sisu lühikirjeldus 

   

 
III. PROJEKTI RAKENDAMISE EELDATAV TÄHTAEG 

Projekti kavandatav algusaeg  
(kuupäev ja aasta) 

Projekti kavandatav 
lõppaeg (kuupäev ja aasta) 

Taotluse 
kavandatav 

esitamise tähtpäev 
rakendusüksusele  
(aasta ja kvartal) 

   

 
 
IV. PROJEKTI EELARVE 

Projekti eeldatav maksumus 

 Summa (eurodes) 

Kogumaksumus (koos mitteabikõlblike kuludega)  

Abikõlblike kulude kogumaksumus  

Projekti rahastamisallikad 

 Summa (eurodes) Osakaal 
abikõlblike 

kulude 
kogumaksumusest 

(%) 

Taotletav toetus   

Abikõlblik omafinantseering kokku   

Hinnakalkulatsiooni koostamise alus 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alternatiivide analüüs 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse püsikulude suurus ja 
nende rahastamisallikad aastate kaupa alates projekti abikõlblikkuse perioodi 
algusest kuni perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 
nimetatud kohustuse täitmiseni 

Esitada tabelis aastate kaupa 

 
V. HORISONTAALSED NÄITAJAD 

Projekti mõju keskkonnaseisundile ja kliimale 

 

Projekti mõju võrdsete võimaluste loomisele 

 

Projekti mõju infoühiskonna arengule 

 

 

VI. VAJADUSE KORRAL MUU ASJAKOHANE LISATEAVE 

 

 
VII. ETTEPANEKU KINNITAMINE 

Kinnitan, et kõik käesolevas ettepanekus esitatud andmed on õiged 

Ettepaneku esitaja 
esindusõigusliku isiku nimi ja 
ametikoht 

Allkiri  Kuupäev  

   

 
VIII. ETTEPANEKU REGISTREERIMINE RAKENDUSASUTUSES  

Ettepaneku registreerimise 
number: 

 

Registreerimise kuupäev:  

 
 


