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JUURDEPÄÄSUTEEDE KORRASTAMISE JA RUUMIDE KOHANDAMISE TOETUS
VÕRGUETTEVÕTJA TARISTUGA LIITUMISE TOETUS

I TAOTLEJA ANDMED

Taotleja nimi ja juriidiline vorm

Äriregistri registrikood

Äriregistrisse kandmise kuupäev

Käibemaksukohustuslase number

Taotleja postiaadress (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond)
Taotleja tegevuskoha aadress(id) (tänav/küla, linn/vald, postiindeks, maakond)
Taotleja pangarekvisiidid ja kontaktandmed
Pank
Pangakonto nr
Telefon
E-post

Veebiaadress

Taotleja esindusõiguslik isik
Nimi:
Ametikoht:
Telefon:
E-post:
Taotleja põhitegevusala kood ja põhitegevusala nimetus EMTAK 20081 järgi (taotleja viimases
majandusaasta aruandes kajastatud põhitegevusalale kohaselt vähemalt neljakohalise koodina). Kõrvaltegevusalade olemasolu korral
märkida ka need.

1

EMTAK 2008: http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=2254259&siteLanguage=ee

Taotleja tegevuse kirjeldus2

2

Ülevaade taotleja senisest ja planeeritavast äri- ja arendustegevustest, toodetest/teenustest, peamistest klientidest ja koostööpartneritest,
olulisematest tehtud investeeringutest ja nende tulemustest ning muu oluline informatsioon.

Taotleja täistööajaga töötajate arv taotluse esitamisel

Taotleja tähtsamad majandusnäitajad

üle-eelmine
majandusaasta

Näitaja

eelmine
majandusaasta

käesolev
majandusaasta

järgmise
ülejärgmise
majandusaasta majandusaasta
prognoos
prognoos

Müügitulu
...sh eksport
Tööjõukulud3
Põhivara kulum
Ärikasum/-kahjum (EBIT)
Keskmine töötajate arv4
3

Palgakulu koos sotsiaalmaksu, tööandja töötuskindlustusmakse, pensionikindlustusmakse jm maksudega

4

Majandusaasta aruandes esitatud aruandeperioodi keskmine töötajate arv

II PROJEKTI ANDMED

Projekti alguskuupäev
(tegevuste ja kulude tegemise algus)

Projekti finantseerimine abikõlblike kulude kaupa
Projekti üldmaksumus
Toetuseks taotletav summa
Omafinantseeringu summa

Projekti lõppkuupäev
(tegevuste ja kulude tegemise lõpp)

Summa

Osakaal
(%)
100,00%

Projekti eelarve kululiikide kaupa5
Kulu nimetus

Maksumus

Taotlusele lisatud hinnapakkumise
tegija nimi

1
2
3
4
5
6
Kokku
5

Käibemaks arvatakse abikõlblike kulude hulka juhul, kui projekti raames tasutud käibemaksu ei ole õigust sisendkäibemaksuna maha
arvata ega tagasi taotleda ja käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused (kirjeldada projekti elluviimise eesmärke ja oodatavaid
tulemusi; näidata, millist muutust antud projekti elluviimise tulemusena soovitakse saavutada).
Põhjendada kõikide projekti raames tehtavate investeeringute otstarbekust ja seotust uute töökohtade
loomisega.

Projekti elluviimiseks vajaliku ehitise või maa omandiõigust või kasutusõigust tõendavad
dokumendid

III KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID

Kontrolli, kas taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:

Jah/Ei

1

Esindusõigusliku isiku isikut tõendava dokumendi koopia

2

Projektijuhi elulookirjeldus

3

Hinnapakkumised kõikidele projektis planeeritud kulude kohta

4

Tegutsemiseks vajaliku ehitise või maa omandiõigust või kasutusõigust tõendavad
dokumendid

5

Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel

IV TAOTLEJA KINNITUSED

Taotleja kinnitus
Annan Lääne-Nigula Vallavalitsusele nõusoleku:
1) kontrollida taotleja ja taotluse vastavust nõuetele, sealhulgas teha paikvaatlust ning kontrollida esitatud andmete
õigsust.
Taotleja kinnitab oma allkirjaga alljärgnevat:
1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud ning esitatud dokumendid on kehtivad;
2) taotlejal on olemas nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
3) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral on maksud tasutud ajakava
kohaselt. Taotleja on nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud
maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse.
Lääne-Nigula Vallavalitsusel on õigus ilma taotleja või toetuse saaja eelneva nõusolekuta töödelda ja avalikustada
järgmist teavet:
1. toetuse saaja nimi ja tegevusvaldkond;
2. toetuse summa;
3. toetuse eesmärk

Taotleja esindusõiguslik isik

Allkiri

Kuupäev

