
Narva Linnavolikogu 29 juuni 2006 maarusega nr 25 kinnitatud 

Ettevotlusinkubatsiooniteenuste osutamise projektide toetamise kord 

lisa 1 

ETTEVOTLUSINKUBATSIOONITEENUSTE OSUTAMISE PROJEKTI 
TAOTLUSVORM 

I. TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja tegevusalad vastavalt registreerimisdokumentideJe 



--

. E-post Telefon / Faks Veebiaadress 

Organisatsiooni juht
 
Nimi:
 

Ametikoht:
 

Telefon / faks:
 

E-post:
 

Projekti pohitaitja(d) 
Nimi: 

Ametikoht: 

Telefon / faks: 

IE-post: 

Andmed kaesoleva projektiga seotud teiste projektide kohta. Naidata iira ka need taotlused, mis on esitatud, 
entmiUekohta pole veel flnantseerlmlsotsust tehtud 

Toetuse andja (Toetust 
andva organisatsiooni nimi) 

Otsuse tegemise aeg 
toetuse saamise 
kohta / esitamise 
aeg, juhul kui otsust 
pole tehtud 

Toetuse summa / 
taotluse summa, 
juhul kui otsust 
poletehtud -

Toetatud / esitatud projekti nimi 

I 

II. PROJEKTI ANDMED 

Pnojektimml 

hiljem kui 



Projekti finantseerimine 

Projekti kogumaksumus 

Summa ilma kaibemaksuta, 
juhulkuitaotleja eisaa 
kafbemaksu tagasi, siis vOib 
summa tuua koos kaibe
maksuga, naidates ara, miks 
taotlejal ei ole votmalfk 
kalbemaksu tagasi taotleda 

Osakaal 

100% 

Taotletav toetus 

Omafinantseering 

Projekti eesmargid 

·et(J(~i~60Q·t~g~mi;ifrg) .. :N~id~ta ¥apr(jj~¥"tj:~~9§ta?11.ej~",:iirjpI'a~td[voi~ertgusttateegiaga 
,ett~" """ "," ""§t,e:ga(~(>6s viit~gfl.:y~st!iY~J~P~.~lpfJJl9ile:).Tuuav~ljakavandatud 

" "(("Wl¥~~e~'Ii~p;~n?j~:,~p.i;:(~?Mej~;;gJl""v.aras~malt viinud ellu 
"~.~~t!l,fil~ tul¢tp'l1s,eC!l!\gg~W~s~i.hl:?.sell.ekasutal1line antud 

"---,
 

Projektipohjendus (kuni3600 tahemarki Kirjeldada, kuidas kaesolev projekt aitab kaasa inkubatsiooniteenuste 
arendamiseleja pakkumisele,.inkubatsioonialase koostoo arendamiseleja kogemuste vahetamisele), 

~;Jiil}idaIrtegevuse 

~lJl~()"lietavat tulemust) 



Projekti eelarve kululiikide )oikes, esitada pooleaastasteetappide (vajadusellisada puuduolevadetapid) kaupa alates 
projekti algusest, projekti maksimaalnekestus on II kuud. 

Kululiik 
I etapp (kohn 

kuud) 
II etapp (kolm 

kuud) 
III etapp (kolm 

kuud) IVetapp Kokku 

1. Kulud, mis on seotud 
kontori- ja toostusruumide 
remondiga (kokkukuni 50 % 
abikolblike kulutuste 
summast) 

2. Kulud, mis on seotud 
kontoritehnikaja -sisustuse, ~ 

seadmeteja muumateriaalse 
pohivara soetamisega 

3. Kulud, mis on seotud 
sisseostetavateteenustega , 
sealhulgassisseostetud 
konsultatsiooni- ja 
reklaamiteenused ja uuringud. 

4. Projekti elluviivate 
tootajate koolituskulud, sh 
seminarideja konverentside 
osavotumaksud ning 
koolituskursuste 
valjatootamisega seotud 
kulud. 

5. Kulud, mis on seotud 
inkubantide koolitusega, sh 
seminarideja konverentside 
osavotumaksudega. 

6. Projekti elluviivate 
tootajate lahetused 
(kohalikudj a 
rahvusvahelised) 

7. Uldkulud (kokku kuni 15 
% taotluse kogumahust) 

8. Muud kulud 

9. Kulud kokku(read 1 kuni 
8) 
10. Taotletav toetuskokku 



Projekti jatkusuutlikkus, Kirjeldada, kuidas ja milliste vahenditega on planeeritud tagada projekti jatkusuutlikkus 
(kuni 3600 tahemarki), 

Projekti riskianaliiiis. Esitage projekti riskianalnus ja selgitus, kuidas riskianalnusi tulemustega on taotluses arvestatud 
(kuni 3600 tahemarki), 

III. PROJEKTI MOJU 

Projekti.tulemused ja moju. Tegevusnaitajad ning projekti oodatavad.tulemusnaitajad 

Jooksevaasta 
Jooksev 
aasta + I 

Jooksev 
aasta + 2 

Inkubaatori iildpind, kasulik pindja inkubantidele valjarenditav pind 
(m2/m2/m2) 

Inkubaatori hoivatuse maar (inkubantidele reaalselt valjarenditud 
pinna % inkubantidele valjarenditavast pinnast) 

Inkubantide arv inkubaatoris kokku/ lahkunud aastalluusi aastal 
(arv/arv/arv) 

Inkubatsiooniteenuseid osutavad tootajad inkubaatoris (arv, 
jagunemine mehed/naised) 

Inkubaatori kogu eelarve maht (tuh EEK) 

Noustatud ideed, ariplaanid (arv/inimtunnid) 

Noustatud ja positiivse otsuse saanud inkubantide 
rahastamistaotlused (arv, inimtunnid, tuh EEK/%, tuh EEK) 

Korraldatud konkursse, seminare ja koolitusi (iirituste arv/osalejate 
arv) 

Tulu osutatud inkubatsiooniteenustelt (tub EEK) 



Inkubantide kasum kokku 

Inkubantide kaive kokku 

Inkubantide kaibe kasv 

Inkubantide eksportkaive kokku 

Inkubantide poolt loodud tookohad mehed 
(arv kokkullisandunud aastal) 

naised 

Inkubaatorist lahkunud ettevotted, mis on eksisteerinud 3 voi enam 
aastat (arv kokku/lisandunud aastal) 

Ameti finantseerimise moju. Kuidas Ameti poolne voimalik toetus mojutab projekti teostamistja taotleja 
strateegiliste eesmarkide saavutamist vorreldes olukorraga, kui Ametprojekti ei finantseeri? Kas projekt jaaks ilma 
Ameti poolse toetuseta ellu viimata, viidaks ellu vahendatud mahus, viidaks ellu elu pikema ajajooksul voi viidaks 
ellu soltumata Ameti poolsest toetusest? 

Projekti mfiju meeste ja naiste vahelise ebavdrdsuse viihendamisele iildiselt 

Vali sobiv: 
( ) on suunatud otseselt soolise vordoiguslikkuse edendamisele (lisada kirjeldus, kuidas) 
() vahendab soolist ebavordsust (lisada kirjeldus, kuidas) 
() ei mojuta meeste ja naiste vahelist soolist ebavordsust 

Kirjeldus: 

Projektimoju meesteja naiste vahelise ebavordsuse viihendamisele toohOives 

Vali sobiv: 
() projekt toetab meeste ja naiste vordset integreerumist tooturule (lisada kirjeldus, kuidas) 
( ) projekt toetab meeste ja naiste vordset osalemist hariduses ja kutseoppes (lisada kirjeldus, kuidas) 
() projekt edendab naisettevotlust (lisada kirjeldus, kuidas) 
() projekt toetab Wo- ja pereelu iihitamist (lisada kirjeldus, kuidas) 
() projekti vahetu moju meeste ja naiste vahelise ebavordsuse vahendamisele raskesti maaratletav 

Kirjeldus: 

ProjektimojuiIlfoii hiskonna arengule 

Vali sobiv: 
() on neutraalne 
() infoUhiskonda edendava mojuga (lisada kirjeldus, kuidas) 

Kirjeldus: 

Projektimoju keskkonnaseisundile 



Vali sobiv: 
() on suunatud otseselt keskkonnaseisundi parandamisele (/isada kirjeldus, kuidas) 
() keskkonnasobralik (/isada kirjeldus, kuidas) 
() neutraalne 

Kirjeldus: 

Projekti'l6puks loodud uued tOokohad 

VaH sobiv: 
() mehed 
( ) naised 
() kokku 

Kirjeldus: 

Projekti lopuks sailitatud tookohad 

Vali sobiv: 
() mehed 

( ) naised 
() kokku 

Kirjeldus: 

IV. KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID 

I) taotleja kehtiv ariplaan voi arengustrateegia, mis muuhulgas peab sisaldama infonnatsiooni inkubaatori 
arenguvisiooni, missiooni, eesmarkide, oodatavatetulemuste, sihtgrupi, turusituatsiooni ja turundusstrateegia, 
teenuste kontseptsiooni, inkubantide sisenemis- ja valjumiskriteeriumide, ruumide ja seadmete ning nende 
renditingimuste, koostoovorkude, juhtimise ja kompetentside kohta ning ariplaani voi arengustrateegia realiseerimise 
tegevus-, aja- ja fmantseerimise kava koos taotluse esitamisele jargneva kohne majandusaasta tulemusindikaatorite, 
bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude prognoosiga; 

2) taotleja pohikirja koopia; 
3) taotleja viimase majandusaasta aruande koopia, auditeerimise v5i revideerimise kohustusega taotleja korral koos 

audiitori voi revideerija otsusega; 
4) inkubaatori ruumide j a seadmete omandi- voi valduse ja kasutusoigust tnendavad dokumendid; 
5) taotleja omafmantseeringu korral taotlejajuht- voi esindusorgani poolt heakskiidetud omafinantseeringut kinnitav 

dokument; 
6) projekti teostajate ja projekti teostamise eest vastutavate isikute elulookirjeldused; 
7) volikiri, kui esindusoiguslik isik tegutseb volituse alusel; 
8) kulude kalkulatsioonid ja nende aluseks olevate dokumentide koopiad (hinnapakkumised, hinnakirjad, eelarved), 

kulude pnhul, mis uletavad ihna kaibemaksuta arvestuses 100000 (uhesaja tuhande) Eesti krooni piirmaara, kolme 
soltumatu ja sisult vorreldava hinnapakkumise koopiad ning pakkumise tegemise aluseks olevad lahtetllesanded; 
kulude puhul, mis uletavad ihna kaibemaksuta arvestuses 10 000 (kumne tuhande) Eesti krooni piinnaara, koIme 
hinnapakkumise koopiad; 

9) Maksu- ja Tolliameti toend maksuvolgnevuste puudumise voi nende ajatatuse kohta, mis ei tohi olla vanem kui 10 
toopaeva alates taotluse esitamisest. 



V. TAOTLUSE KINNITAMINE 

Ailkirjaga kinnitan alljargnevat: 

I. koik kaesolevas taotluses esitatud andmed on oiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad; 
2. taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 
3. taotlejal on noutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt Korra §-s 17 toodud nouetele. 

Ailkirjaga annan Ametile nousoleku: 
jareleparimiste tegemiseks oiguspiidevale organile. 

Allkirjaga annan Ametile oiguse kontrollida ja tapsustada koiki esitatud andmeid nende algallikatest. 

Otsusestpalun teavitada 

E-posti teeI I Posti teeI 

Taotleja esindusdlgusliku isikunimi . Allkiri Kuupaev 

VI. TAOTLUSE REGISREERIMINE (taidab Amet) 

Tunnusnumber 

Taotluse reglstreerimise kuupaev 

Ametinimetus AllkiriTaotluse vastu votnud Ameti ttititaja nimi 


