
 

 

 

 

 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise 
tingimused ja kord“ toetuse taotlus 

 

Taotleja 

Lehel saate sisestada projektile toetust taotleva juriidilise isiku andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud 

andmeid saate enne taotluse lõplikku esitamist muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. 

Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse väljadesse. Kõik taotluse juurde 

kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne 

selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada. 

Taotleja andmed 
 

Taotleja nimi: 

Registrikood: 

Juriidiline vorm:  

Telefon: 

E-post: 

Riik: 

Aadress:  

Postiindeks: 

Pangakonto:  

Projekti kulude käibemaks: 

Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange: 

 

Kontaktisikud 
 

Eesnimi: 

Sotsiaalkaitseministri 7.06.2016 määrus nr 44 
„Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” 

elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” 
Lisa 1 



Perenimi: 

Isikukood: 

Ametikoht: 

Roll: 

Telefon: 

E-post: 

Isik soovib saada teavitusi e-postile: 

Kontaktisiku täpsustus: 

 

Üldandmed 

Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva 

projektiga sisuliselt seotud tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste 

määruse kehtestamiseks" § 4 lg 1 p 14 ei saa toetust taotleda kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest 

meetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest. 

Projekti üldandmed 
 

Projekti number:  

Projekti nimi:  

Projekti algus ja lõpp: 

Taotlusvoorust tulenevad andmed 
 

Taotlusvoor:  

 

Käesoleva projektiga seotud toetused 
 

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud 

vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud 

(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?: 
 

 

Rahastaja nimi Toetuse täpsustus Kuupäev Summa (EUR) 

 

 

Partnerid 



Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on 

sisestada partnerid, kes panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud 

andmetega eeltäidetakse rahastajate leht. 

Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning 

saavad taotlust enne selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada. 

Partnerid ja partneri kontaktisikud 
 

Partneri nimi: 

Registrikood: 

Juriidiline vorm:  

Telefon: 

E-post: 

Riik: 

Aadress:  

Postiindeks: 

Pangakonto:  

Projekti kulude käibemaks: 

Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks tuleb läbi viia riigihange: 

Partneri kinnituskiri projektis osalemise kohta: 

 

Partneri 

kontaktisikud

 
Eesnimi: 

Perenimi: 

Isikukood: 

Ametikoht: 

Roll: 

Telefon: 

E-post: 

Kontaktisiku täpsustus: 

Omavalitsusliidu liikmete arv 

 

 



Sisu 

Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused 

koos väljunditega ning nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, 

millesse projekt panustab. Siin lehel sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada 

lisaandmeid. 

Projekti valdkonnad 
 

Valdkond, millesse projekt panustab: 

Projekti väljund: 

 

Projekti kirjeldus 
 

Toetatavad tegevused 

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest:   

Projekti eesmärk ja tulemused:  

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele:  

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus:  

Projekti eeltingimused:  

Riskianalüüs:  

Projekti kasusaajad:  

Projekti kasusaajate asukoht:  

Kasusaajate maakond: 

Kasusaajate linn/vald: 

Projekti kasusaajate täpsustus: 

Lisa 3 analüüsi vorm  

 

 

Näitajad 

Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite 

loomise mõõtmiseks. Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida 

projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel 

automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused. Ülejäänud näitajad tuleb lisada 

taotlejal. 

 

 



Valdkonna näitajad 

Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus 

 

Valdkonna ülesed näitajad 
 

Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus 

 

Tegevused 

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad 

jääma projekti elluviimiseks kavandatud ajaraami. 

 

Kas projektijuhtimise teenust ostetakse sisse?: 

 

Projekti 
tegevuse 
tunnus 

Projekti 
tegevuse 
nimetus 

Tegevuse 
täpsustus 

Planeeritud 
lõpp 

Planeeritud 
algus 

 

Eelarve 

Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta. 

Üldtingimused 
 

Kulude tingimused: 

Taotletud toetuse määr (%): 

Kas projektiga teenitakse tulu?:  

Tulu tingimused: 

 

Projekti maksumus 
 

Kogumaksumus (EUR):  

Abikõlbliku kulu summa (EUR):  

Taotletud toetuse määr (%):  

Taotletav toetuse summa (EUR):  

Omafinantseeringu summa (EUR): 

 



Tegevuste eelarve 
 

Projekti 
tegevuse 
tunnus 

Projekti 
tegevuse 
nimetus 

Eelarve rea 
täpsustus 

Tegevuse 
toetuse määr 
(%) 

Tegevuse 
toetatav summa 
(EUR) 

Abikõlblik 
summa (EUR) 

 
Projektis lubatud standardiseeritud ühikuhinnad 
 

Nimetus Ühik Ühiku 
maksumus 
(EUR) 

Ühikute arv Kehtib alates Abikõlblik 
summa (EUR) 

 

Rahastajad 

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastavad projekti taotleja ja partnerid. 

Rahastaja nimi Rahastaja 
täpsustus 

Abikõlblik 
summa (EUR) 

 

Esitamine 

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed (läbi genereeritud pdf-faili), lisada volikirju ja esitada taotlust 

rakendusüksusele. 

Taotlust saavad esitada kõik taotluse kontaktisikuks märgitud isikud. Enne taotluse esitamist veenduge 

esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt või lisage taotlusele volikiri, mis tõendab allkirjastaja 

esindusõigust. 

Soovi korral saate taotluse enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadata: taotlus.pdf 

Volitused 

Taotlusele ei ole lisatud volituse faile. 

 

Kinnitused 

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus: 

 Kinnitan, et kõik partnerid on andnud nõusoleku osalemise kohta 

 Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise nõuetest, mis on 

kehtestatud struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel 

 Kinnitan, et olen teadlik, et struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega 

seotud andmed avalikustatakse 

 Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb aluseta saadu 

tagasi maksta, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud finantskorrektsiooni 

alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse tunnistada kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse 

seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused 

 Kinnitan, et olen teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja olen taotluse koostamise 

raames arvestanud puhastulu teenimise piirangutega 



 Kinnitan, et mina ja mu partnerid nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse 

seaduse alusel 

 Kinnitan, et nõustun, et mind auditeeritakse ja kontrollitakse struktuuritoetuse seaduse alusel 

 

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega 

tutvunud ja olen nendega nõus. 


