
Projekti taotlus 
Kohaliku omaalgatuse programm 
Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine  

 
1.Taotleja 

 

 

Taotlust saavad e-  

Taotleja andmed 
Taotleja nimi: 

Sisestage projektile toetust taotleva juriidilise isiku nimi vastavalt 
 

Registrikood: 
sisestamist. 

Juriidiline vorm:  

Telefon: 
Sisestage taotleja kontakttelefon. Kui taotleja nime lahtrisse sisestatud 
nimi 
registris oleva infoga. 

E-post: 
Sisestage taotleja e-posti aadress. Kui taotleja nime lahtrisse sisestatud 

registris oleva infoga. 
Riik:  

Aadress: 
 

Postiindeks:  
Kui taotleja nime lahtrisse sisestatud nimi on 

 

Pangakonto: pangakonto peab vastama IBAN koodi (Eesti arvelduskontod on kujul 
EE+18 numbrit). 

Konto  
toetuse makseid, on ka makse saajaks: 

 

Makse saaja pangas:  

 

alusel Maksu- 
Maksu- 
alusel Maksu- 
kanda).  
 

 tegija kanda 
 

 
 Ei kohaldu. 

 
 

Kontaktisikud 
Eesnimi:  

Perenimi:  

Isikukood:  

Roll:  

Telefon:  

e-post:  



Isik soovib saada teavitust e-postile:
"Isik soovib saada teavitusi e-postile". 

 

  



  toetust taotleva 

 
 

erandid.  
-, aleviku-, 

asumiseltside po    

  
 

 

anikkond 

sihtgruppide ja tegevustega, nt 
tantsijad/lauljad/sportijad/loomak  

2.  

seotud tegevuste 
elluviimiseks toetust teistest allikatest. Vastavalt "Perioodi 2014 2020 

datud teisest 
 

 

 
Projekti number: 

 

Projekti nimi: Taotluse alustamisel sisestatud projekti nimi. 

 on 01.10.2021-
01.10.2022. 

. 

Taotlusvoorust tulenevad andmed 
Taotlusvoor: Maakond KOP  voor 2021 Investeeringud ja kogukonnateenuste 

 01.09.2021-01.10.2021 

 

 
seotud teg

allpool olev tabel. 



3.Sisu

projekti 
 

Projekti valdkonnad 
Valdkond, millesse projekt panustab: 

  

 
 Investeeringud ja 

kogukonnateenuste arendamine . 
NB!  mitte juurde lisada. 

Projekti kirjeldus 

vajalikkusest: projekt suunatud.  
lahendamiseks vajalik ja 

ja soovitud tulemuseni. 

 
 

Proje  

 

taotletava tulemusena, mitte tegevusena (tegevus ei saa olla 
  

Projekti tulemus on konkreetne olukord, mida soovite toetuse abil projekti 
  

ning 
 

 lihtsalt projekti vajalikkust, 
 www.struktuurifondid.ee lehel. 

  Kuidas on tagatud 

 

Millised on kaasnevad haldus- ja hoolduskulud ja kuidas need kaetakse?  Kas 
investeeringuobjektil on kindel ja usal  

, kuidas 
 Milline on teenuse majanduslik 

 

Investeeringu puhul objekti edasine avalik 
kasutus: 

ning kas ja millise dokumendi alusel te selle kasutamist reguleerite? 
 

Milliseid investeeringuobjektiga seotud kogukonda kaasavaid tegevusi olete 
 

Kogukonna kaasatus projekti elluviimisesse: Kas ja kui suur hulk kogukonna liikmeid on projekti tegevustesse kaasatud?  
Mis on kogukonna liikmete roll projektis?  



 

 
Projekti kasusaajad: kohalik kogukond. 

 
on projekti tegevused suunatud?  

 
Projekti kasusaajate asukoht:  

Kasusaajate maakond: R  maakonnad 

Kasusaajate linn/vald: R  linnad-vallad 



4.
Samuti tuleb iga 

va muutuse 
leb lisada taotlejal. 

  
 

 

-ga. 
 
NB! E  

 

millega 

 

 

alati 0 (null). 

 
Sisestage 

(kogus), mida 
soovitakse 
saavutada 
projekti 
elluviimisega 

Projekti  

 
   

korrastatud avalikus kasutuses olevate objektide arv Arvuline   

Toetatud kogukonnateenuste arv Arvuline   

 



5.Tegevused

kavandatud ajaraami.

Projekti tegevuse 
tunnus 

tegevusreale antud 
juhusliku 
tunnusnumbriga 

Projekti tegevuse nimetus 

tulemuste saavutamiseks. 

Planeeritud 
algus 
Sisestage projekti 
tegevuse 
planeeritud algus. 

 
Sisestage projekti 
tegevuse planeeritud 

 

Projekti   

  valik 
 

  

: Kirjeldage 

 

, mida 
:  

vara/soetuse/teenuse -
investeeringuobjekti kasutusluba jne. 

Avaliku kasutuse leping, rendileping: 
raames esitatud taotluse puhul peab taotleja olema 

selle objekti 

 

: 
ja mill  

Muu lisadokument:  

 



6.Eelarve
Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta. 

 
 

 
 

Kulu-  
Antud taotlusvoorus ei ole vajalik kulu-  

Projekti maksumus 
Kogumaksumus (EUR): Sisestage projekti eesm  

 Sisestage toetusest rahastamiseks sobilike kulude summa (toetusest ja 
omafinantseeringust rahastatav osa). 
 

 taotletakse. 
. 

Taotletav toetuse summa (EUR): 
projekti maksimaalne toetuse summa on 4000 eurot. 

Omafinantseeringu summa (EUR): Omafinantseeringu 
. 

Tegevuste eelarve 

Projekti tegevuse 
tunnus 

eelarvereale antud 
juhusliku 
tunnusnumbriga. See ei 

number. 

Projekti tegevuse nimetus 
Kuvatakse eelmises sammus (lehel "Tegevused") sisestatud projekti tegevuse sisule vastavad 

lehel "Tegevused". 

 
summa  

(EUR) 
 Sisestage 

tegevuse 
raames 

toetusest 
rahastamiseks 

 

kuvatakse sisu lehel  

Tegevuse tunnus  Tegevuse nimetus kuvatakse tegevuste lehel sisestatud tegevusi 0,00 

Eelarve rea 
 

Kirjutage lahti iga projekti tegevuse juurde planeer  
 

 peavad taotluses 
 

 
 
Hinnapakkumisi koos taotlusega esitama ei pea. 
 
NB! Lahtrit "Horisontaalsed kulud -  
 

Tegevuse tunnus Tegevuse nimetus 
 

0,00 



Eelarve rea 
 

 

Kokku (EUR): 0,00 

VALDKOND KOKKU (EUR): 0,00 

 
 0,00 

 



7.Rahastajad 

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses rahastab projekti taotleja. 

 : 0,00 
Valdkonna taotletud toetuse summa (EUR) : 0,00 

Rahastaja nimi  
 (EUR) 

kulud, mida rahastaja 
finantseerib. 

Automaatne (taotleja nimi)  0,00 
Omafinantseeringu summa (EUR): 0,00 

Taotletud toetuse summa (EUR): 0,00 
Kokku (EUR): 0,00 

Projekti rahastajad kokku 

 0,00 

 

 
 KOKKU (EUR): 0,00 

  



8.Esitamine
-  

 
 
Taotluse esitamisel veenduge, et teie arvutisse oleks paigutatud uusim ID-kaardi tarkvara. Tarkvara saab allalaadida siit.  
 

  

 
Volitused 
Kontrollige e-  

Juhul kui Teil puudub e- XXX (registrikood XXX

volituse taotleja kontaktisiku detailandmete  dokumendid" taotleja kontaktisikute lehele. 

Kinnitused  

 

   
 

  
 

 ajatatud. Maks
maksud olema tasutud ajakava kohaselt. 

 

utud summas. 
 Kinnitan, et taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, 

 
   
 Kinnitan, et samade kulude rahastamiseks ei kasutata teiste rahastajate poolt eraldatud 

toetusvahendeid. 
 

ud). 
 

riigiasutus. 
 

toetatavatele tegevustele. 
 

 
 Kinnitan, et taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja 

 kohustub teavitama viivitamata taotluses 
 taotluse 

kohta otsuse tegemist. 
 Kinnitan, et toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse 

kasutamisest ja projekti tulemustest va  



 Kinnitan, et taotleja on teadlik, et toetuse saamisega seotud andmed (toetuse saaja nimi, 
projekti nimetus ja toetuse maksimaalne suurus ja projekti) avalikustatakse. 

 kontrolli ja teha auditit toetuse ning 
omafinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete ja 

 projektiga seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, 
 

 
ingimustel 

alates ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja jooksul 
 

 Kinnitan, 
 

 
. 


