
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. juuni 2004. a
määruse nr 151 ««Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne
programmdokument aastateks 2004–2006» meetme nr 4.5
«Infoühiskonna arendamine» tingimused ja toetuse
kasutamise kava koostamise kord»
lisa 1

TAOTLUSVORM

A. Üldosa

1. Üldandmed

Projekti nimi  

2. Andmed taotleja (abi saaja) kohta

Riigiasutuse nimi  

Registreerimisnumber  

Aadress (tänav, maja, asula, maakond)  

Postiindeks  

Telefon  

Faks  

e-post  

Pangakonto number  

Pank, pangakood  

Taotleja seaduslik esindaja (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)  

Kontaktisik (ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)  

3. Andmed projekti kohta

Projekti eeldatav alguskuupäev (pp.kk.aaaa)  

Projekti eeldatav lõpukuupäev (pp.kk.aaaa)  

Projekti kestus (kuudes)  

Kokkuvõte projekti eesmärkidest  

Kokkuvõte projekti tegevustest  

Projekti rakenduspiirkond (üks või mitu maakonda / üks või mitu valda/linna)  

Projekti rakendamise asukoht  Linn
 Maapiirkond

 Pole geograafiliselt määratletav

4. Projekti mõõdetavad tulemused ja mõjud

Tulemusindikaatorid

Kas projekt loob või parandab põhiliste avalike teenuste (Basic Public Services vastavalt eEuroopa 2005 tegevuskava definitsioonile) elektroonilist kättesaadavust

 jah  ei

Põhjendus:

......................



Mõju keskkonnaseisundile

Märkida üks alljärgnevatest

 suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele

 keskkonnasõbralik

 neutraalne

Põhjendus:

......................

Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele üldiselt

 suunatud otseselt soolise võrdõiguslikkuse edendamisele

 vähendab soolist ebavõrdsust

 ei mõjuta meeste ja naiste vahelist ebavõrdsust

Põhjendus:

......................

Mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele tööhõives

 toetab meeste ja naiste võrdset integreerimist tööturule

 toetab meeste ja naiste võrdset osalemist hariduses ja kutseõppes

 edendab naisettevõtlust

 toetab töö- ja pereelu ühitamist

 vahetu mõju meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vähendamisele on raskesti
    määratav

Põhjendus:

......................

Mõju infoühiskonna edendamisele

 infoühiskonda edendava mõjuga

 neutraalne

Põhjendus:

......................

Mõju tööhõivele (töökohtade loomise läbi)

 Naised Mehed Kokku

Loodavate töökohtade arv    

Säilitatavate töökohtade arv    

 

5. Projekti finantsplaan

 Finantseerimise allikas Summa (Eesti kroonides)

2004 2005 2006 2007 2008 Kokku

1 Erasektori finantseering (kui taotleja või partner on eraettevõte)       

2 Taotletav riiklik finantseering (kui taotleja või partner on riigiasutus)       

3 Kohaliku omavalitsuse finantseering (kui taotleja või partner on kohaliku omavalitsuse üksus)       

4 Muu avaliku sektori finantseering       

    sh toetuse saaja omafinantseering       

5 EIB       

6 Muu finantseering       

7 Oma- ja kaasfinantseering kokku (1+2+3+4+5+6)       

8 Taotletav struktuuritoetus       

9 Projekti kogumaksumus (7+8)       



6. Muu

Kas taotleja on taotlenud või kavatseb taotleda käesoleva projekti finantseerimist teistest allikatest?

 jah  ei

Kui jah, siis millist?

..................................

Kas taotleja rakendab või kavatseb lähima aasta jooksul rakendada teisi käesoleva projektiga sisuliselt seonduvaid projekte?

 jah  ei

Kui jah, siis milliseid?

..................................

B. Eriosa (vajalik info projektide hindamisel/valikul, seirel ja auditeerimisel)

I Projekti kirjeldus

1.1. Põhjus (projekti algatamise põhjus(t)e kirjeldus, projekti eesmärgid ning nende seos meetme eesmärkidega):

1.2. Olemus (kokkuvõtlik töö sisu, alternatiivvariantide võrdlev lühianalüüs ja hindamine ning valiku põhjendus):

1.3. Lõpptulemus (oodatava(te) lõpptulemus(t)e ja selle (nende) aktuaalsuse kirjeldus, sealhulgas ka kodanikele suunatud uued teenused):

1.4. Projekti tasuvus (näidatakse ära kulude optimaalsuse põhjendus ja rakendamisel tekkiv majanduslik või sotsiaalne kasu):

1.5. Ajakava (projekti etapid ja nende realiseerimise eeldatav aeg):

1.6. Risk (eeldatavad riskid (v.a finantseerimisprobleemid) ja nende vältimise meetodid):

1.7. Kas projekti eesmärkide saavutamiseks on kavas taotleda toetust mõne teise riikliku arengukava meetme raames finantseeritavale projektile?

 jah  ei

Kui jah, siis millis(t)ele?

..................................

II Projekti tegevusplaan

2.1. Märkige projekti tegevuste lõikes iga tegevuse algus- ja lõpukuupäev, kestus ning läbiviija

Tegevus Algus (pp.kk.aaaa) Lõpp (pp.kk.aaaa) Kestus Läbiviija

I etapp     

...     

     

II etapp     

...     

2.2. Andmed projektijuhtimise, meeskonna ja korralduse kohta:

2.2.1. Projekti kontaktisik:

Nimi

Ametikoht

Aadress

Tel

e-post

2.2.2. Kui projekti elluviimiseks moodustatakse projektimeeskond, siis palun esitage andmed sellesse kuuluvate isikute kohta (nimi, ametikoht, kontaktandmed):

III Projekti kuluplaan



3.1. Märkige andmed projekti kulude kohta kululiikide ja aastate lõikes:

Kululiik 2004 2005 2006 2007 2008 KOKKU

       

       

KOKKU       

3.2. Palun esitage selgitused iga kululiigi ja kulu määramiseks kasutatud metoodika kohta:

3.3. Kui projektil on kulusid, mis pole abikõlblikud, siis palun esitage andmed nende kohta:

Kululiik 2004 2005 2006 2007 2008 KOKKU

       

       

KOKKU       

3.4. Taotlen järgmiste enne taotluse esitamist tehtud kulude hüvitamist:

Tegevus Teostaja Kululiik Arve kuupäev ja nr Summa

     

     

IV Lisad

Lisana on esitatud alljärgnevad dokumendid:

1) ....

2) ....

V Taotleja kinnitused

Käesolevaga kinnitab taotleja, et

 taotluses sisalduv informatsioon on õige

 on teadlik struktuurifondidest kaasfinantseerimisega kaasnevatest kohustustest

 tagab projekti elluviimiseks vajalikud vahendid

 on teadlik, et projekti elluviimist võivad kohapeal kontrollida Euroopa Komisjon, Euroopa Audiitorite Koda ja Eesti riigiasutused

Taotluse esitamisega nõustub taotleja sellega, et toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud andmeid säilitatakse ning edastatakse Euroopa Komisjonile, teistele Euroopa Liidu
institutsioonidele, Eesti riigiasutustele ja hindamist läbiviivatele ekspertidele.

Taotlust või selle koopiaid võib edastada muudele riigiasutustele ja eksperthinnangu saamise eesmärgil kolmandatele osapooltele.

Nimi  

Ametikoht  

Allkiri  

Kuupäev  

Täidab rakendusüksus:

Riikliku arengukava kood  

Prioriteedi kood  

Meetme kood  



Projekti kood  

Sekkumise kategooria  

Projekti elluviija kood  

Rakendusüksuse kood  

Vastutav ametnik  

Nimi  

Ametikoht  

Allkiri  

Kuupäev  


