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A. PROJEKTI ÜLDANDMED 

 
A.1 Taotleja  

Nimi ja lühend1  

Õiguslik vorm sihtasutus 

Registreerimisnumber  

Postiaadress  

Telefon  

E-post  

Pank, arvelduskonto 
number, viitenumber2 

 

Kaupade/teenuste 
ostmiseks, tööde 
tegemiseks tuleb läbi viia 
riigihange 

 

Käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise number3 

täidab RÜ  

A.2 Allkirjaõiguslik isik 

Nimi  

Isikukood  

Amet  

Telefon  

E-post  

A.3 Taotleja kontaktisik 

Nimi  

Isikukood  

Amet  

Telefon  

E-post  

Projekti kulude käibemaks (märkida ristiga) 
    saab riigilt tagasi 
    saab osadelt kuludelt riigilt tagasi 
    jääb taotleja enda kanda 

Hinnatava tuluga projekti finantseerimisvajaku protsent  

 

   A.4 Projekti kasusaajate asukoht 

Rakenduspiirkonna ulatus  

Rakenduspiirkond 
Maakond/maakonnad 

 

Linn/linnad/vald  

 

                                                 
1 Märkida juhul, kui on kasutusel 
2 Täita ainult avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel 
3 Täita  juhul, kui taotluse esitaja on käibemaksukohustuslane 



B. PROJEKTI KIRJELDUS 
B.1 Olemasolev olukord 
 

 

 
B.2 Projekti eesmärk ja tulemus 
 

 

 
B.3 Projekti väljundid  
 

 

 
B.4 Projekti kirjeldus ja ülevaade projekti vajalikkusest ja põhjendusest 
 

 

 
B.5 Vastavus rahvastiku tervise arengukavale ja teistele strateegilistele dokumentidele 
(nt piirkondlikud arengukavad) 

 

 

 
B.6 Projekti lühikokkuvõte avalikkusele 

 

 

 
B.7 Kui projekt on üks etapp suuremast projektist, siis kirjeldada projekti teisi etappe.  
 

 

 
B.8 Milliste kriteeriumide alusel on projekt etappideks jagatud? 
 

 

 
B.9 Projekti kasusaajad 
 

 

 
B.10 Projekti eeltingimused  
 

 

 
B. 11 Projekti tulemuste jätkusuutlikkus 
 

 

 

 



C ROJEKTI NÄITAJAD 
 

Näitajad Näitaja nimetus/mõõtühik  Algtase 
(2014) 

Sihttase 
(2018) 

Sihttase 
(2023) 

selgitus 

Meetme 
tegevuse  
väljundnäitajad 
(projekti 
tulemusnäitaja)  

Pädevuskeskustena 
töötavate piirkondlike 
haiglate kaasajastatud 
raviüksuste arv 

    

Paranenud kvaliteediga 
tervishoiuteenustega 
hõlmatud elanikkonna 
osakaal kogu elanikkonnast 

    

Projekti 
väljundnäitajad  

Ehitatud ruutmeetrite arv      

Rekonstrueeritud 
ruutmeetrite arv 

    

D TEGEVUSTE AJAKAVA  

D.1 Projekti  ajakava 

 
Projekti väljundite ja tegevuse 
nimetus 

Planeeritud algus 

kuupäev/kuu/aasta 

Planeeritud lõpp 

kuupäev/kuu/aasta 

Väljund (kaasajastatavate raviüksuste loetelu) 

Tegevused (raviüksuste ehitus/renoveerimine) 

1. Projektijuhtimine   

2. Teostatavus-, tasuvus-, 
finantsanalüüsi koostamine 

  

3. Kinnisasja omandamine   

4. Detailplaneeringu koostamine, 
ehitusgeoloogiliste ja –
geodeetiliste tööde teostamine 

  

5. Keskkonnamõjude hindamine   

6. Ehitusprojekti koostamine  

- Eskiis 

- Eelprojekt 

- Põhiprojekt 

- Tööprojekt 

  

7. Ehitusprojekti ekspertiis    

8. Ehituse omanikujärelevalve   

9. Ehitustööd   

10. Ehitise ekspertiis   

11. Ehitisse paigaldatavate seadmete 
hankimine ja paigaldamine 

  



12. Teavitus   

13. Hoone ekspluatatsioon   

 

D.2 Projekti eeldatav hangete plaan 

 

Lepingu liik, 

number ja 

sisu kirjeldus 

Riigihanke 

seis 

 

Hanke-

menetluse 

liik / lepingu 

tüüp 

Hanketeate avaldamise 

kuupäev 
Vastavaks 

tunnistatud 

pakkumuste 

arv 

(juhul kui 

asjakohane) 

Riigihanke 

eeldatav 

maksumus, 

€ 

 

Eeldatav 

hankelepingu 

sõlmimise 

kuupäev ja 

tööde 

läbiviimise 

periood 

avaldamata avaldatud 

eeldatav 

avaldamise 

kuupäev 

avaldamise 

kuupäev ja 

viide 

        

 
       

 
       

 
 

D.3 Projekti tegevuste (D.1) kirjeldused 

D.3.1 Tegevuste tehniline kirjeldus (objekt, töö teostaja jne): 

 

 

 
D.3.2 Haldusalane info (load, keskkonnamõju hindamine, maa ost, pakkumiskutsed 
jne): 

 

 

 
D.3.3 Finantsiline info (otsused eraldiste kohta riigieelarvest ja muudest 
rahastamisallikatest, taotletud või saadud laenud – viited): 

 

 

D.3.4 Kui projekti elluviimist on juba alustatud, näidata tööde praegune etapp (ühtlasi 
loetleda üles sõlmitud lepingud, omavahenditest teostatud eeldatavad abikõlblikud maksed 
ning tuua välja summa, mida palutakse hüvitada. Kuni toetuse taotluse rahuldamise otsuse 
tegemiseni katab toetuse saaja projektiga seotud kulutused omal riisikol): 

 

E TASUVUSANALÜÜS 

Käesolev osa põhineb suurprojektide tasuvusanalüüsi tegemise meetodite suunistel. Lisaks 
kokkuvõttele esitada kogu tasuvusanalüüsi käsitlev dokumentatsioon taotluse lisas. 



E.1 Finantsanalüüs 

E.1.1 Metoodika lühikirjeldus ja peamised eeldused  

 

E.1.2 Finantsanalüüsi tegemiseks kasutatud peamised elemendid ja parameetrid 

 Peamised elemendid ja parameetrid Diskonteerimata 
väärtus 

Diskonteeritud väärtus 
(puhasnüüdisväärtus, 

NPV) 

1 Vaatlusperiood (aastates)  

2 Diskontomäär (%)4   

3 Investeeringu kogumaksumus (eurodes, 
diskonteerimata) 

  

4 Investeeringu kogumaksumus (eurodes, 
diskonteeritud) 

  

5 Jääkväärtus vaatlusperioodi lõpuks 
(eurodes, diskonteerimata) 

  

6 Jääkväärtus vaatlusperioodi lõpuks 
(eurodes, diskonteeritud) 

  

7 Tulud (eurodes, diskonteeritud)   

8 Tegevuskulud (eurodes, diskonteeritud)   

9 Puhastulu = tulud – tegevuskulud + 
jääkväärtus (eurodes, diskonteeritud) = 
(7)  – (8) + (6) 

  

10 Abikõlblikud kulud (artikli 55 lõige 2) = 
investeerimismaksumus – puhastulu 
(eurodes, diskonteeritud) = (4) – (9) 

  

11 Rahastamise puudujäägi 
määr (%) =  
(10) / (4) 

 

[Kui käibemaks tagastatakse peavad tulud ja kulud põhinema rahalistel näitajatel, mis ei 
sisalda käibemaksu] 

E.1.3 Finantsanalüüsi peamised tulemused 

 

  Ühenduse abita 
(FRR/C) 

A 

Ühenduse abiga 
 (FRR/K) 

B 

1. Majanduslik 
tasuvuslävi  

(%)  FRR/C  FRR/K 

2. Puhasnüüdisväärtus (eurodes)  FNPV/C  FNPV/K 

                                                 
4 Täpsustada, kas tegemist on reaalmääraga või nominaalmääraga. Kui finantsanalüüs on tehtud 

püsivhindades, kasutatakse diskonto reaalmäära. Kui analüüs on tehtud jooksevhindades, kasutatakse 

diskonto nominaalmäära. 



 

E.1.4 Projekti rakendamise jooksul saadav tulu 

Kui projektilt eeldatakse tulu kasutajate makstavate tasude näol, esitada tasude 
üksikasjad (tasu liik ja määr, tasude kehtestamise põhimõtted). 

a) Kas tasud katavad tegevuskulud ja projekti kulumi? 

 

b) Kas infrastruktuuri eri kasutajad peavad maksma erinevat tasu? 

 

c) Kui tasusid ei ole kavandatud, kuidas kaetakse tegevus- ja hoolduskulud? 

 

F ROJEKTI MÕJU LÄBIVATELE TEEMADELE 

 
F.1 Projekti mõju keskkonnale 

F.1.1 Kuidas projekt: 

a) aitab kaasa keskkonnasäästlikkuse eesmärgi saavutamisele (vastavalt Euroopa 
kliimamuutuse poliitikale, strateegiale „Säästev Eesti 21“ vms) 

b) järgib ennetava tegevuse põhimõtet ja põhimõtet, et keskkonnakahjustus tuleb 
heastada eeskätt kahjustatud kohas 

c) järgib põhimõtet „saastaja maksab” 

d) aitab kaasa mõnele muule keskkonna seisukohalt positiivsele tegevusele 

 

F.1.2 Keskkonnaasutustega konsulteerimine 

Kas on konsulteeritud keskkonnaasutustega, kes on oma teatavate keskkonnaülesannete 
tõttu tulevikus projektiga tõenäoliselt seotud? 

Jah   Ei   

Kui jah, näidata asutuse nimi ja aadress (asutuste nimed ja aadressid) ja selgitada asutus(t)e 
ülesandeid, näidata konsulteerimise tulemused (lühidalt): 

 

Kui ei, näidata põhjused: 

 

 

F.1.3 Keskkonnamõju hindamine 

Kas keskkonnamõju hindamine on läbi viidud ? 

Jah   Ei   

 



Kui jah, siis millal on Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse 
(edaspidi KeHJS) §-s 10 nimetatud keskkonnamõju hindamise järelevalvaja teinud otsuse 
keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmise ning keskkonnanõuete määramise kohta.5 

 

 

Kui KeHJS §-s 9 nimetatud otsustaja (tegevusloa andja) on KeHJS tulenevalt otsustanud 
jätta keskkonnamõju hindamise algatamata, siis tuua lühidalt põhjendus6. 

 

 

F.2 Projekti mõju võrdsete võimaluste tagamisele ühiskonnas 

Kuidas projekt mõjutab võrdsete võimaluste tagamist ühiskonnas 

 

F.3 Projekti mõju infoühiskonna edendamisele  

 

F.4 Projekti mõju regionaalarengule 

 

F.5 Projekti mõju riigivalitsemise eesmärkidele 

 

G RIIGIABI 

G.1 Kas projekt on seotud riigiabiga? 

Jah   Ei   

G.2 Esitada jah/ei vastuse põhjendused/analüüs:  

 

H RAHASTAMISKAVA 

H.1 Projekti tegevuste põhine eelarve  

 
 Projekti tegevus Kogukulu Abikõlblik kulu  

1 Projektijuhtimine   

2 Teostatavus-, tasuvus-, finantsanalüüsi 
koostamine 

  

3 Kinnisasja omandamine   

4 Detailplaneeringu koostamine, 
ehitusgeoloogiliste ja –geodeetiliste tööde 
teostamine 

  

                                                 
5 Lisada vastava otsuse koopia taotlusele või kui need otsused on elektrooniliselt leitavad, siis lisada link. 
6 Lisada vastava otsuse koopia taotlusele. 



5 Keskkonnamõjude hindamine   

6 Ehitusprojekti koostamine  

- Eskiis 

- Eelprojekt 

- Põhiprojekt 

- Tööprojekt 

  

7 Ehitusprojekti ekspertiis    

8 Ehituse omanikujärelevalve   

9 Ehitustööd   

10 Ehitise ekspertiis   

11 Ehitisse paigaldatavate seadmete hankimine ja 
paigaldamine 

  

12 Teavitus   

13 Kogusumma    

H.2 Ühenduse toetuse arvestus  

 

  Väärtus 

1.  
Abikõlblik kulu (eurodes, diskonteerimata)  
(osa H.1.13) 

 

2.  Rahastamise puudujäägi määr (%)7 = (E.1.2.11)  

3.  
Otsuse summa, st summa, mille suhtes kohaldatakse  
prioriteetse suuna toetuse määra = (1)*(2)  

 

4.  ERF toetuse määr (%)  

5.  ERF toetuse summa  

6.  Omafinantseering  

7.  Sh. laenud   

 

H.3 Finantseerimisallikad  

Rahastamispuudujäägi arvutamise tulemusi arvesse võttes peab projekti investeeringu 
kogumaksumus olema kaetud järgmistest allikatest: 

Investeeringu abikõlbliku kogumaksumuse allikas  
 Millest 

(teadmiseks) 

Investeeringu 
abikõlblik 

kogumaksumus 
[H.1.13] 

Ühenduse 
toetus 

 
[H.2.5] 

Siseriiklik 
avalik sektor 

(või 
samaväärne) 

Siseriiklik 
erasektor 

Muud 
allikad 

(täpsustada) 

  Laenud: 

a)= b)+c)+d)+e) b) c) d) e)  f) 

                                                 
7 Infoks, et mittetulutoovate projektide puhul on rahastamise puudujääk alati 100% EL toetuse arvutamisel 



       

 

H.4 Projekti finantsplaan aastate lõikes  

 2014 2015  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kokku           

ERF 
toetuse 
summa  

          

Omafinants
eeringu 
summa 

          

 

I. VASTAVUS ÜHENDUSE TEGEVUSE PÕHISUUNDADELE JA 
ÕIGUSELE 
I.1 Projektiga seotud muud toetused  

Jah   Ei   

Kui jah, täpsustada üksikasjad (asjaomane rahastamisvahend, viitenumbrid, kuupäevad, 
taotletud summad, saadud summad jne): 

 

I.2 Avalikustamise meetmed  

Ühenduse toetusest teavitamiseks kavandatud meetmete üksikasjad (nt meetme liik, 
lühikirjeldus, hinnanguline maksumus, kestus jne): 

 

 

TAOTLEJA KINNITUS 

kinnitan, et antud projektile ei ole toetust taotletud teistest struktuurifondidest ja EL 
programmidest; 
• kinnitan, et taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged; 
• kinnitan, et taotleja osas ei ole algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust või tehtud 
pankrotiotsust; 
• tagan projekti omafinantseeringu summa vastavalt punktis H.2.6. märgitule; 
• võimaldan vajadusel teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ning esitan 
taotluse menetleja nõudmisel lisateavet taotluse kohta. 
Allakirjutanuna, olles toetust taotleva organisatsiooni projekti eest vastutav esindusõiguslik 
isik, kinnitan, et kõik käesolevas taotluses toodud andmed on õiged ja usaldusväärsed ning 
olen valmis andma selgitusi toodud väidete kohta. 

Nimi:  

Ametikoht:  

Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/ 

Aeg ja koht:  

 


