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Keskkonnareostuse likvideerimise, heakorra tagamise ja elamistingimuste 

parendamise toetuse taotluse ja eelarve vorm 

 

 

TAOTLEJA ANDMED 

1. Taotleja andmed 

1.1. Taotleja nimi:  

1.2. Isikukood:  

1.3. Telefon:  

1.4. E-post:  

1.5. Postiaadress:  

 

2. Kinnistu omaniku andmed, kui taotleja ei ole kinnistu omanik* 

2.1. Kinnistu omaniku nimi:  

2.2. Isikukood:  

2.3. Telefon:  

2.4. E-post:  

2.5. Postiaadress:  

* Esitada taotlusega koos kinnistu omaniku poolt allkirjastatud volikiri. 

3. Arvelduskonto  

3.1. Arvelduskonto number:  

3.2. Arvelduskonto omaniku 

nimi: 
 

 

KAVANDATAV TEGEVUS JA ASUKOHT 

4. Nimetus ja asukoht 

4.1. Kavandatava tegevuse 

nimetus:  

4.2.  Kinnistu aadress: 
 

4.3. Katastritunnus: 
 

5.  Kavandatava tegevuse kirjeldus ja põhjendus  

5.1. Kavandatava tegevuse kirjeldus: 

 

 

 

 

 

 



  
 

5.2.  Objekti praegune olukord ja kavandatava tegevuse vajalikkus: 

 

  5.3. Objekti kasutajad ja kavandatavast tegevusest kasusaajad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANTSEERIMINE 

6. Kavandatava tegevuse finantseerimine 

Täidetakse eurodes sendi täpsusega (kaks kohta peale koma)  ja koos käibemaksuga! 

6.1. Projekti kogumaksumus:  

6.2. Taotletav toetus:  

6.3. Oma- ja kaasfinantseeringu summa:  

 

7. EELARVETABEL 

Projekti kulud tegevuste kaupa 

Täidetakse eurodes sendi täpsusega (kaks kohta peale koma)  ja koos 

käibemaksuga! 
 

Summa 

Tegevused (nimetada) Kululiigid (nimetada) 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

KOKKU  

 

 



  
 

KOHUSTUSLIKUD LISAD 

1. Vähemalt kaks võrreldavat hinnapakkumust. Juhul, kui vastavate tööde teostajale on 

seatud erinõudeid, peavad hinnapakkumised olema esitatud vastavat õigust omava 

ettevõtja poolt. 

2. Veesüsteemide valdkonna projekti korral vee kvaliteedi analüüsi tulemused (kui 

projekti eesmärk on kasutusel olevast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi 

parandamine või veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba 

paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva 

kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele). 

3. Allkirjastatud volikiri, kui tegutsetakse volikirja alusel. 

 

 

Käesoleva taotluse esitamisel kinnitan, et: 

- taotlejal on olemas kogu projekti eelarvelised vahendid. Olen teadlik, et toetust ei maksta 

ettemaksuna ja toetus makstakse välja tagantjärele kuludokumentide alusel ainult pärast seda, 

kui projekt on nõuetekohaselt ellu viidud.  

- tean, et elluviidud projekti kuluaruande vorm koos nõutud lisadega tuleb esitada hiljemalt 

toetuse saamise aasta 1. detsembriks; 

- kasutan toetust sihipäraselt ja vastavalt taotluses toodud tegevustele; 

- kavandatavale tegevusele ei ole saadud ega taotleta riigilt või kohalikult omavalitsuselt toetust 

mõnel muul viisil; 

- olen teadlik toetuse taotlusele kehtestatud nõuetest ja vastan toetuse saamiseks esitatavatele 

nõuetele; 

-kohustun pärast toetuse saamist olema majanduslikult jätkusuutlik ja vastama 

järelepärimistele; 

 

Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.   

 

Annan nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks toetuse määramisel ja maksmisel. 

 

 

__________________________ 

(allkiri) 

 

__________________________  

(taotleja ees- ja perekonnanimi) 

 

__________________________ 

(kuupäev) 

 


