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K I N N I T A T U D 

Kihnu Vallavolikogu 

16. veebruari 2017 määrusega nr 1   
 

 ETTEVÕTLUSTOETUSE TAOTLEMISE AVALDUS 

Avalduse vormi täidab taotleja ja esitab allkirjastatult, paberkandjal või elektrooniliselt Kihnu 

Vallavalitsusele. 

 

TAOTLEJA ANDMED 

Taotleja nimi:  

Juriidiline vorm:  

Registrikood:  

Registreerimise kuupäev:  

KMKR number:  

Postiaadress:  

Telefon:  

E-posti aadress:  

Veebilehe aadress:  

Pangarekvisiidid:  

 

TAOTLEJA ESINDUSÕIGUSLIKU ISIKU ANDMED 

Nimi:  

Esinduse alus (põhikiri vmt):  

Ametikoht või positsioon:  

Telefon:  

E-posti aadress:  

 

PROJEKTI NIMI 

 

 

PROJEKTI TEOSTAMISE KOHT 

 

 

PROJEKTI AJAKAVA 

alguskuupäev lõpukuupäev kestus kuudes (mitte pikem 

kui 6 kuud, v.a 

omafinantseeringuprojekt) 

   

 



I PROJEKTI KIRJELDUS 

1.1 Projekti taustainfo (ülevaade probleemidest, miks on tekkinud vajadus või nõudlus 

käesoleva projekti või kavandatava tegevuse järele, mis takistab oma plaane ellu viimast (nt 

seadmete puudus vmt), miks on vaja taotleda toetust, millised eeltööd on tehtud, milliseid 

seadmeid soetatakse ja kuidas aitab investeering ettevõtja probleeme lahendada, jmt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Projekti  eesmärgid (kirjeldada projekti vastavust toetusfondi määruse § 2 eesmärkidele 

ehk kuidas taotletav tegevus aitab kaasa toetusfondi eesmärkide saavutamisele) 

 

1.3 Projekti teostatavuse realistlikkus (kirjeldada projekti läbiviimise käiku ning millises 

ajalises plaanis tegevused ellu viiakse; millistest vahenditest kaetakse projekti omaosalus; 

kirjelda projekti eelarves nimetatud tegevusi) 

1.4 Projekti jätkusuutlikkus 

a) Kirjelda toodete/teenuste tarbijaid ja turustamiskanaleid ning olemaolevat turunõudlust: 

 

 

 

b) Selgita äriplaani tulude ja kulude kujunemist taotluse lisaks olevast kolme aasta 

äriplaanist (exceli fail) lähtudes: 

 

 

 

 

 



1.5 Projekti oodatavad tulemused,kasusaajad ja eeldatav mõju kohalikule arengule  
Otsesed mõjud (kirjeldada millised on mõjud ettevõttele,mis investeeringuga ettevõttes muutub; 

millised tooted/teenused lisanduvad) 

 

 

Kaudsed mõjud (kirjeldada millised on ettevõtte tegevuse mõjud kaudselt kogu piirkonnale; 

kes on kasusaajad) 

 

 

 

 

Mõjud koostööle (kas investeering mõjutab ettevõtjate koostööd; kas kasusaaja on üks ettevõtja 

või on kasusaajaid rohkem) 

 

 

1.6 Projekti oodatavad tulemusnäitajad (kirjeldada täna ettevõttes olevate töökohtade 

iseloomu ja arvu ning tulevikus tänu projekti elluviimisele loodavate või sälitatavate 

töökohtade arv; mis osas aitab projekt töökohti säilitada või luua?):  

a) Töökohtade arv ja sisu taotluse esitamisel: 

 

 

 

 

b)Töökohtade arv ja sisu pärast projekti tegevuste elluviimist 

 

 

1.7 Vajadusel muud projektiga seotud asjaolud. 

 

 

  



 

 

2 HINNAPAKKUMUSTE VÕRDLUSTABEL PARIMA PAKKUMUSE 

VALIMISEKS 
 

 

       Esitatud hinnapakkumused (peavad lähtuma ühtsest pakkumiskutsest) 

  Pakkuja Pakkuja Pakkuja 

1. 
Pakkumuse esitaja 

nimi ja registrikood 
   

2. 

Pakkumuskutse 

saanud isiku asukoht, 

postiaadress 

   

3. 
Hinnapakkumuse 

saamise päev 
   

4. 
Hinnapakkumuse 

kehtivusaeg 
   

5. 

Kavandatava 

investeeringuobjekti 

käibemaksuta 

maksumus 

   

6. 

Kavandatava 

investeeringuobjekti 

käibemaksuga 

maksumus 

   

 

      Valitud parim hinnapakkumus  

Pakkuja nimi   

Kavandatava investeeringuobjekti 

nimetus  
 

Kavandatava investeeringuobjekti 

käibemaksuta maksumus 
 

 

      Valitud parima hinnapakkumuse põhjendus, kui ei ole valitud odavaimat 

hinnapakkumust 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Taotluse kohustuslikud lisad 

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid: 

1. Projekti eelarve ( taotluse lisa 1, excel fail) 

2. Projekti kolme aasta lihtsustatud äriplaan (taotluse lisa 2, excel fail) 

3. Oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid  

4. Projekti tegevuste maksumuse hinnakalkulatsioon(id) ja selle aluseks olev lähteülesanne ja/või maksumuste 

põhjendused 

 

Sõltuvalt projekti iseloomust tuleb lisada taotlusele: 

1. Projekti elluviimiseks vajalikud load (sh ehitusluba) ja kooskõlastused 

2. Ehituslike tööde teostamise puhul ehituslike tööde teostamiseks nõutav ehituslik projektdokumentatsioon: 

vastavalt kehtivale Ehitusseadusele ja eelpprojekti staadiumile hoonete ehitamisel vastavalt standardile EVS 

811:2012 ning rajatiste ehitamisel vastavalt standardile EVS 907:2010 

3. Projektdokumentatsiooni koostamise puhul lähtedokumendid projektdokumentatsiooni koostamiseks: 

lähteülesanne, kehtiv detailplaneering või seda asendav dokument, kohaliku omavalitsuse 

projekteerimistingimused/ arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused (sh tehnovõrkude valdajate tehnilised 

tingimused, muinsuskaitse eritingimused, nõuded liikluse korraldamiseks vms) ning ruumiprogramm vastavalt 

kehtivale seadustele 

4. Omandi- ja rendisuhteid kinnitavad dokumendid 

5. Kihnu Vallavalitsuse nõudmisel muud asjakohased lisadokumendid 

 

Allkirjaga annan Kihnu Vallavalitsusele nõusoleku: 

 

1) järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile; 

2) edasise infovahetuse toimumiseks elektroonilisel teel. 

           

  

Allkirjaga kinnitan alljärgnevat:   

 

1) kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad; 

2) taotluses sisalduv projekt vastab meetme eesmärkidele; 

3) taotlejal on tasutud riiklikud maksud. Maksuvõla ajatamise korral on maksud tasutud ajakava kohaselt. Taotleja on 

nõuetekohaselt täitnud «Maksukorralduse seaduses» sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse; 

4) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud saneerimis-, likvideerimis- või 

pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 

5) taotlejal ja kaasfinantseerijal on nõutavad  vahendid projekti omafinantseeringu – või kaasfinantseeringu 

tagamiseks; 

6) juhul kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, on taotleja 

täitnud toetuse kasutamise tingimusi; 

7) juhul kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, mis on 

kuulunud tagasimaksmisele, on need maksed tehtud ettenähtud tähtajal ja summas;  

8) kohustun väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi vallavalitsusele ning teistele asutustele, kelle 

kohustuseks on teostada järelevalvet käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle; 

9) vallavalitsus võib  taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele 

isikutele eksperthinnangu saamiseks; 

10) taotleja ei ole varem taotluses esitatava kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 

toetust saanud; 

11) projekt ei sisalda kulusid, mida on finantseeritud riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu 

institutsioonide või fondide poolt antud tagastamatute toetustena; 

12) taotlejal on projekti läbiviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi; 

13) taotleja poolt äriregistrile esitatud majandusaasta aruannetes esitatud andmed on õiged; 

 

 

TAOTLUSE ALLKIRJASTAJA NIMI, AMET, ALLKIRI, KUUPÄEV 

 

 

 


