
 
 

          Regionaalministri 20.aprilli 2006. a määruse nr 4 
„”Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne 

programmdokument aastateks 2004–2006” meetme 4.6 
„Kohalik sotsiaal-majanduslik areng” osa 4.6.1 
„Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine” 

tingimused ning kohaliku omavalitsuse 
investeeringutoetuse kava koostamise kord” 

lisa 
 

KOHALIKU FÜÜSILISE ELUKESKKONNA ARENDAMISE PROGRAMM 
TAOTLUSVORM  
 
I TAOTLEJA ANDMED  
Taotleja nimi  Juriidiline vorm  

Kohaliku omavalitsuse üksus                                � 

Mittetulundusühing                                                � 

    a) avaliku sektori valitseva mõju all olev*        � 

    b) muu                                                                � 

Sihtasutus                                                               � 

    a) avaliku sektori valitseva mõju all olev*        � 

    b) muu                                                                � 

   
   
   
   
   
   
   
   

Avaliku sektori enamusosalusega  äriühing          �  
  
Registrikood  KMKR number  
 
   

   

Taotleja postiaadress  
 
   
Telefon  Faks  e-post  Veebiaadress  
 
   

         

Taotleja pangarekvisiidid  

 
   
Taotleja esindajaõiguslik 
isik  

Projektijuht  

Nimi:  
Isikukood: 
Ametikoht:  
Telefon:  
e-post:  

Nimi:  
Ametikoht:  
Telefon:  
e-post:  



Esinduse alus:  
* „Raamatupidamise seaduse” (RT I 2002, 102, 600; 2005, 61, 478) § 27 lg 1 mõistes  
 
II PROJEKTI ANDMED  
Projekti nimi  

 
   
Projekti alguskuupäev  Projekti lõppkuupäev (kuni 36 kuud alates alguskuupäevast, aga 

mitte hiljem kui 31.08.2008)  
 
   

   

Projekti rakenduspiirkond  Projekti asukoht* (maakonna, omavalitsusüksuse, asula nimi)  

    Linn                                      � 
    Maapiirkond                         � 
    Regionaalselt määratlemata  � 

1.  
2.  
3.  

* Kui projekt viiakse ellu rohkem kui ühes asukohas, nimetada kõik asukohad  
 
Tulenevus arengukavadest (kohaliku omavalitsuse arengukava, maakonnaplaneering, 
temaatiline arengukava, RAK) (esitada väljavõte vastavast dokumendist ja viide vastavale 
dokumendile)  
 
   
Taotluse erisused võrreldes KOIT kavas oleva eeltaotlusega (kirjeldada erisuste olemasolu 
korral)  

 
   

Probleemi kirjeldus  
 
   

Kokkuvõte projekti eesmärkidest (kirjeldada projekti eesmärki ja selle eeldatavat mõju)  
 
   
Kokkuvõte projekti tegevustest  

Tegevus  (peab kokku langema 
eelarves toodud kululiikidega)  

Tegevuse 
algus   

Tegevuse 
lõpp  

Tegevuse tulemus  (kirjeldada lühidalt 
tegevuse tulemusel saavutatud 
mõõdetavat tulemust)  

            
            
            

Projekti kasusaajad (kes, sh otsesed ja kaudsed; mis osas)  
 
   
 
III PROJEKTI EELARVE  



Summa (EEK, koos 
käibemaksuga*)  Projekti finantseerimine   
   

% projekti 
kogumaksumusest  

Projekti kogumaksumus      

Taotletav toetus      

Omafinantseering      

Avaliku sektori kaasfinantseering 
kokku  

    

   Kaasfinantseerija 1      

   Kaasfinantseerija 2      

Muu kaasfinantseering   Ei lähe projekti 
arvestusse  

Projekti kulud tegevuste kaupa (detailne eelarve) esitatakse kohustusliku lisadokumendina 
EASi poolt kehtestatud vormil  
* kui toetuse saaja on lõpptarbija, kellel on vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele 
õigus projekti raames tasutud käibemaks oma maksustatavast käibest maha arvata või 
käibemaks tagasi taotleda või talle hüvitatakse käibemaks muul moel, tuleb summad näidata 
ilma käibemaksuta  
 
Teised allikad, kust projektile või seotud projekti(de)le on finantseerimist taotletud. Näidata 
ära ka need taotlused, mis on esitatud, ent mille kohta pole veel finantseerimisotsust tehtud.  

Toetuse andja 
(toetust andva 
organisatsiooni nimi)  

Otsuse tegemise aeg 
toetuse saamise kohta / 
esitamise aeg juhul, kui 
otsust pole tehtud  

Toetuse summa / 
taotluse summa juhul, 
kui otsust pole veel 
tehtud  

Toetatud / 
esitatud 
projekti nimi  

            
            

            
 
IV PROJEKTI PLANEERITAVAD TULEMUSED  
Projekti planeeritavad tulemused ja mõjud  
Kvalitatiivselt paranenud seisundiga objektide arv pärast 
projekti lõppu  

   

Projektist kasusaanud inimeste arv pärast projekti lõppu*     
Suurenenud erainvesteeringud (1 aasta pärast projekti lõppu)     
* vastavalt juhendile “RAK meetme 4.6. investeeringuprojektidest kasu saanud elanike arvu 
määratlemise metoodika” 
 
V HORISONTAALSED INDIKAATORID 



Projekti mõju keskkonna seisundile*****  

Vali sobiv:  

 �  On suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  On keskkonnasõbralik (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  On neutraalne  

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt******  

 �  On suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  Vähendab soolist ebavõrdsust (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  On neutraalne  

Projekti mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives******  

Vali sobiv:  

 �  Projekt toetab meeste ja naiste võrdset integreerumist tööturule (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  Projekt toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes (lisada kirjeldus, 
kuidas)  

 �  Projekt edendab naisettevõ tlust (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  Projekt toetab töö- ja pereelu ühitamist (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  Projekti vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele raskesti määratletav  

Projekti mõju tööhõivele (töökohtade loomine)  

Vali sobiv:  

 �  Projekti tulemusena luuakse töökohti  

 �  On neutraalne  

Loodavad töökohad (kui luuakse)  

Vali sobiv:  

 �  Meestele  

 �  Naistele  

 �  Meestele ja naistele  

Projekti mõju tööhõivele (töökohtade säilitamine)  

Vali sobiv:  



 �  Säilitab töökohti  

 �  On neutraalne  

Säilitatavad töökohad (kui säilitatakse)  

Vali sobiv:  

 �  Meestele  

 �  Naistele  

 �  Meestele ja naistele  

Projekti mõju infoühiskonna arengule  

Vali sobiv:  

 �  Infoühiskonda edendava mõjuga (lisada kirjeldus, kuidas)  

 �  On neutraalne  

***** juhinduda Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud struktuurifondide 
projektide keskkonnamõju hindamise juhend toetuse taotlejatele ja rakendusüksustele  

****** juhinduda Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud juhend soolise 
võrdõiguslikkuse integreerimiseks struktuurifondide projektidesse  

 
VI KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID  
1) projekti kirjeldus  
2) eelarve  
3) ajakava  
4) omafinantseeringut ja projekti elluviimisesse kaasatud partnerite kaasfinantseeringut tõendavad 
dokumendid  
5) taustainfo taotlejast ja kaasfinantseerija(te)st (ei ole nõutud kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuse 
korral)  
6) projektijuhi elulookirjeldus (CV)  
7) hinnapakkumised ja/või maksumuste põhjendused  
 
VII TÄIENDAVAD LISADOKUMENDID  
Sõltuvalt projekti iseloomust tuleb lisada taotlusele:  
1) projektis osalevate partnerorganisatsioonide vaheline koostöökokkulepe  
2) projekti elluviimiseks vajalikud load (sh ehitusluba) ja kooskõlastused  
3) ehituslik projektdokumentatsioon: põhiprojekt vastavalt standardile EVS 811:2002 
4) omandi- ja rendisuhteid kinnitavad dokumendid  
5) projekti tasuvuse ja riskide analüüs  
6) kinnisvara ja kasutatud varustuse ostu puhul müüja tõend selle kohta, et varustuse ega hoonega 
seoses ei ole vastavalt eelneva 10 ja 7 aasta jooksul antud siseriiklikku ega Euroopa Ühenduse 
toetust ning kinnisvara hindamise tõend  
7) objekti haldamisega kaasnevate iga-aastaste kulude ja tulude detailne analüüs  
8) keskkonnamõjude hinnang vastavalt „Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna auditeerimise 
seadusele”  



9) ehitustööde ja/või seadmete soetamise hankedokumentatsioon  
10) investeeringu puhul katlamajade ja kaugküttevõrgustiku arendamiseks teatis saadud vähese 
tähtsusega abi kohta vastavalt rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 „Vähese tähtsusega 
abi teatise esitamise kord ja vorm” lisas toodud vormile  
 
VIII TAOTLUSE KINNITAMINE  
Allkirjaga kinnitan alljärgnevat:  
–kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja 
ehtsad;  
–taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust 
ega tehtud pankrotiotsust;  
–taotlejal on nõutavad vahendid projekti oma- ja kaasfinantseeringu tagamiseks vastavalt määruse § 
15 toodud nõuetele;  
–taotlejal puudub ajatamata maksuvõlg riiklike maksude osas;  
–juhul kui taotleja on sihtasutuselt varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või „Perioodi 
2004-2006 struktuuritoetuse seaduses” sätestatud korras, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on 
need maksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas.  
Allkirjaga annan sihtasutusele nõusoleku:  
–järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile;  
–taotleja suhtes „Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadusest” ja selle alusel antud õigusaktidest 
tulenevate õiguste teostamiseks/realiseerimiseks/tagamiseks.  
Otsusest palun teavitada  
   e-posti teel 
   

   Posti teel  

Taotleja 
esindusõigusliku 
isiku nimi  

Allkiri  Kuupäev  

 
   

      

 
IX TAOTLUSE REGISTREERIMINE EASis  
Taotluse registreerimise number:  Aasta/prioriteet/meede/skeem/jrk nr  
Taotluse registreerimise kuupäev:     

Sekkumisvaldkonna kood:   
   

Töötaja nimi 
   

Kuupäev  Allkiri  

 


