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Välisministri 15.11. 2017 a. määruse nr 8 
„Arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid“ 

Lisa 1 
ARENGUKOOSTÖÖPROJEKTI VORM 

 

 
Märkida, millises taotlusvoorus või millist toetust taotletakse: 

� Arengukoostööprojektide avatud taotlusvoor          
� Arengukoostööprojektide piiratud taotlusvoor 
� Stipendiumiprogrammi rahastamise taotlus* 
� Mikrofinantseeringu taotlus 
� Euroopa Komisjoni omafinantseeringu kaasrahastamise taotlus 
� Rahvusvahelise koostöö projektis osalemise taotlus 
� Humanitaarabiprojekti rahastamise taotlus 

 
 

PROJEKTITAOTLUS 
Taotleja nimi:  
Taotleja nimi inglise keeles: 
Projekti nimi:  
Projekti nimi inglise keeles:  
 

Projektijuht 
Nimi:  
Ametikoht:  
Telefon:  
E-post:   
 

I. PROJEKTI ANDMED 

1.1 Projekti planeeritud algusaeg (kuupäev) Projekti planeeritud lõpuaeg (kuupäev) 
  
1.2 Prioriteetne partnerriik Muu sihtriik (palun nimetada) 
Afganistan  Ukraina   
Gruusia  Moldova   
Valgevene     
 

II. PROJEKTI KOONDEELARVE 

Projekti finantseerimine Summa (EUR koos 
käibemaksuga) 

% projekti abikõlblike kulude  
kogumaksumusest 

Projekti kogumaksumus   
Taotletav toetus   
Omafinantseering    
Kaasfinantseering (kui on)   
 

III. SISU LÜHIKOKKUVÕTE 

3.1 Sisu lühikokkuvõte eesti keeles (mitte üle 8 rea) 
 
3.2 Sisu lühikokkuvõte inglise keeles (mitte üle 8 rea) 
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IV. PROJEKTI SISU 

4.1 Projekti taust 
(Selgitage kuidas tekkis projektiidee. Näiteks: Kas projekti näol on tegemist osaga laiemast koostööst 
projektipartnerite vahel sihtriigis? Kas on tegemist laiema koostöö avategevustega või on tegemist 
eraldiseisva projektiga jne.  
Stipendiumiprogrammi rahastamise taotluse puhul tooge välja, kas tegemist on õppe-või 
uurimistööstipendiumiga või täiendkoolitusega; õppekava(de) nimetus(ed), kirjeldus, maht ja ajakava milleks 
stipendiumi kasutatakse; teaduseriala, kus viiakse läbi uurimist ning mis on uurimisprojekti 
kirjeldus;täiendkoolituse-lühikoolituste programm, ajakava, kirjeldus, maht.)  
 

4.2 Seos Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavaga* 
Haridus  Rahu ja stabiilsus  Majandusareng  Teavitamine ja maailmaharidus  

Tervishoid  Demokraatia ja 
õigusriigi areng 

 Keskkonnasäästlik 
areng 

   

4.3 Projekti seos arengukoostöö läbivate eesmärkide saavutamisega* 
 Jah Mõningal 

määral 
Ei Selgitus 

Kas projekt aitab kaasa naiste olukorra parandamisele 
ning soolisele võrdõiguslikkusele? 

    

Kas projekt aitab kaasa keskkonna parandamisele 
ja/või teadlikkuse tõusule keskkonnaküsimustes? 

    

Kas projekt toetab IKT lahenduste kasutuselevõttu?     
4.4 Seos sihtriigi arengukava või muu strateegilise kavaga* 
 
4.5 Projekti vajalikkuse põhjendus* (kirjeldage sihtriigi vajadusi ja probleeme, mille lahendamisele projekt 
suunatud on) 
 

4.6 Kes on projekti otsesed ja kaudsed kasusaajad? Milline on nende ligikaudne arv?* 
 

4.7 Kuidas osalevad projektis otsesed kasusaajad?* (kuidas toimub nende teavitamine, kuidas on nad 
kaasatud projekti kavandamisel ja projektitegevuste elluviimisel) 
 

4.8 Projekti eesmärgid ja mõju* (projekti üldeesmärk, otsesed eesmärgid ning projekti eeldatav 
indikaatoritega mõõdetav mõju) 
 Mõju Indikaator 

Projekti üldeesmärgiks on… 
 

  

Projekti 1. otseseks eesmärgiks 
on… 

  

… 
 

  

4.9 Kokkuvõte projektitegevustest* (esitada võimalikult täpne ajakava, tuua välja peamised etapid ning 
nende ligikaudne algus ja lõpp) 
Jrk 
Nr 

Elluviimise 
periood 

Tegevus (peab 
vastama eelarves 
toodud tegevustele) 

Tegevuse sisu kirjeldus 
(võimalusel lisada ka 
vastutaja) 

Tulemus (kirjeldada tegevusega 
saavutatavad mõõdetavad 
tulemused) 

     
     
     



*tärniga märgitud väljad ei kohaldu stipendiumiprogrammi rahastamise taotlustele 
 

 
4.10 Millised projekti riskid võivad mõjutada projekti eesmärkide saavutamist? Kuidas kavatseb 
taotleja neid riske maandada? Hinnake, kui kõrged on väljatoodud riskid?* (seostada punkti 4.9 
tulemustega)  
Projekti elluviimise riskid Maandamise meede (meetmed) Kõrge Keskmine Madal 
     
     
     
     
     

4.11 Projekti jätkusuutlikkus* (Mida kavatsete teha projekti pikemaajalise mõju suurendamiseks? 
Kirjeldage kokkuleppeid projektipartneritega (institutsioonidega), mille kohaselt viimased jätkavad projekti 
tegevusi või kasutavad projekti tulemusi ka pärast arengukoostöö projekti ja Eesti poolse finantseerimise 
lõppu? Milliseid võimalusi näete projekti jätkutegevuste finantseerimisel? Millised on jätkusuutlikkuse riskid 
ja kuidas neid partnerite poolt maandatakse projekti elluviimise käigus? Siduda punkti 4.8 indikaatoritega.)  

 

4.12 Projekti teavitamiskava* (kirjeldage kuidas teavitatakse laiemaid sihtgruppe nii sihtriigis, kui ka 
Eestis, projekti tegevustest ja tulemustest, kuidas on teavitustegevused jaotatud elluviija ja partneri vahel, 
milliseid konkreetseid teavitustegevusi planeeritakse)  

 

V. KOOSTÖÖPARTNERITE JA TAOTLEJA KOOSTÖÖ* 

5.1 Koostööpartnerite nimekiri, panus ja kontaktid (personal, muud ressursid; lisada partnerite 
kontaktandmed -  vähemalt e-post  ja telefoninumber) 
 Nimi Riik Panus 
Partner 1    
Partner 2    
Partner …    
5.2 Kirjeldage kriteeriume, mille alusel valiti koostööpartner(id). 
 
 
5.3 Kirjeldage taotleja varasemat koostöökogemust koostööpartneritega (kui on). 
 
 

VI. PROJEKTI JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE* 

6.1 Kuidas on korraldatud projekti järelevalvesüsteem? (kirjeldage taotleja ja partnerite asutustesiseseid 
ja taotleja-partnerite vahelisi järelevalve- ja kontrollsüsteeme, mis toetavad projekti monitooringut, kontrolli 
ja raporteerimist – kelle poolt ja millise sagedusega need tegevused läbi viiakse. Kuidas kogutakse andmeid, 
mis on seotud projekti väljundite, tulemuste ja mõjuga?)  
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6.2 Kuidas on korraldatud projekti raamatupidamine ja organisatsiooni audit? (Lisada ka link viimasele 
majandusaasta aruandele.) 
 
 
 

VII. MUU OLULINE TEAVE 

7.1 Märkida projekti hindamisel muu oluline teave (koolituskava; seminari/ürituse lühikirjeldus või kava; 
planeeritava trükise ülesehitus või sisukord vms; stipendiumiprogrammi rahastamise taotluse korral 
õppekavade, uurimustööde, täiendkoolituse taustainfo, koostööpartnerid ja muu asjakohane teave) 

 

7.2 Kui projektile või projekti üksiktegevustele taotletakse toetust ka muudest riigieelarvelistest, 
Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, märkida sellekohane teave. 

Summa 
(EUR) 

Rahastaja Rahastatavad tegevused Rahastuse seis 
(otsustatud, taotlemisel) 

    
    

7.3 Märkida taotlejale taotluse allkirjastamise kuupäevale eelnenud 3 kalendriaasta jooksul 
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest antud arengukoostöötoetuste loetelu (nimetus, 
summa, rahastamisallikas)* 

 

VIII. KONTROLL-LOEND 
Kontroll-loend aitab taotlejal kontrollida, kas taotlus vastab nõuetele ja kas taotlusele on lisatud  
kohustuslikud dokumendid. 
Taotleja esitab taotluse elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult või paberkandjal  
omakäeliselt allkirjastatult koos elektroonilise koopiaga. 
Jah/Ei/Ei 
kohaldu Kontroll-loend 

  Taotlus on täielikult ja vormikohaselt täidetud.1 

  Taotlusele on lisatud kõik kohalduvad lisad.  

  Projekti eelarve on esitatud. Vajaduse korral lisab taotleja eelarve seletuskirja, kus selgitab ja 
põhjendab eelarve kululiike. 

  Taotluses on kajastatud projekti hindamisel muu oluline teave. 

 Taotlemisel avatud taotlusvoorus on eelarves kajastatud omafinantseering, mis moodustab 
vähemalt 5% projekti abikõlblike kulude kogumaksumusest. 

Taotlusvormile on lisatud: 

Jah/Ei/Ei 
kohaldu Lisad 

 Taotleja ja kõigi projektipartnerite allkirjastatud kinnituskiri või koostöökokkulepe või selle 
lihtkoopia, milles on toodud tegevuste ja kulude jaotus projektis osalejate vahel 

 Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel 

 Projektis osalevate ekspertide nimekiri, elulookirjeldused, tööülesanded ja oodatavad 
tulemused 

 
Kolm hinnapakkumist (teenuste, asjade või õiguste ostmisel suuremas summas kui 10 
000eurot käibemaksuta arvestuses). Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik 
saada, tuleb esitada asjakohane põhjendus 

                                                 
1 Erisused stipendiumiprogrammi rahastamise taotlemise korral 
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 Allkirjastatud hindamisakt omatoote maksumuse kohta ja audiitori akt hindamise 
kontrollimise kohta, kui omatoote maksumus ületab 10 000 eurot käibemaksuta arvestuses 
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IX. TAOTLUSE KINNITAMINE 

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida. 
 
Kinnitan, et vastan kõigile ministeeriumi küsimustele taotluse kohta ja võimaldan ministeeriumil kontrollida 
taotluse ja taotleja nõuetele vastavust. 
 
Kinnitan, et olen teadlik, et taotleja esindajaks ei või olla isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, 
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist 
„Karistusregistri seaduse“ kohaselt kustutatud. 
 
Kinnitan, et ükski projekti nimel tegutsev isik ei ole võtnud, pakkunud ega vahendanud altkäemaksu seoses 
Välisministeeriumi rahastatud arengukoostööprojekti elluviimisega ega muude asjakohaste kokkulepetega; 
garanteerin Välisministeeriumi eraldatud toetussummade tagastamise koos väljamakse tegemise kuupäevast 
alates arvestatud intressiga, kui ma võtan, pakun või vahendan altkäemaksu või kui seda teeb projekti nimel 
tegutsev muu isik; hüvitan Välisministeeriumile kogu kahju, sealhulgas kohtukulud, mida Välisministeerium 
kannab, kui projekti nimel tegutsev isik on võtnud, pakkunud või vahendanud altkäemaksu. Olen teadlik, et 
käesoleva kinnituse suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte ja kohtualluvust. 
 
Eraõiguslik juriidilisest isikust taotleja kinnitab, et: 
- taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 
kuulutatud välja pankrotti; 
- taotlejal ei ole riiklike maksude võlga või maksuvõla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise 
ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt; 
- kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest 
välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtajaks ja nõutud summas. 
 

Taotleja esindusõigusliku isiku nimi Allkiri Kuupäev 
   

X. TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja nimi 

   
 Valitsusasutus või selle hallatav asutus  

Kohaliku omavalitsuse asutus või selle hallatav 
asutus 

 Mittetulundusühing  

Sihtasutus  Maakondlik või üleriigiline kohaliku 
omavalitsuse üksuste liit 

 

Äriühing  Muu juriidiline isik  
Taotleja postiaadress 
 

Telefon Faks E-post Veebiaadress 
    
Taotleja registrikood Panga nimi ja arvelduskonto number 
  

Taotleja esindusõiguslik isik 
Nimi:  
Ametikoht:  
Telefon:   
E-post:  
Esinduse alus:  
 


	Juriidiline vorm 

