
Lõkke tn 4, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond

Projekti "Projekt bioressurss" taotlus Euroopa Liidu 
struktuurivahenditest rahastamiseks

Taotleja

Taotleja andmed

Kontaktisikud
Nimi Ametikoht Roll Telefon E-post Isik soovib saada teavitusi e-postile

Kärt Kraaving ekspert Kontaktisik 1234567 kart.kraaving@rtk.ee Ei

Lehel saate sisestada projekti taotleja andmed ja kontaktisik(ud). Kõiki sisestatud andmeid saate enne taotluse lõplikku esitamist 
muuta, kontaktisikuid saate muuta kogu projekti eluaja vältel. Taotluse esitamiseks tuleb kõik andmed sisestada järgnevatesse 
väljadesse.

Taotlust saavad e-toetuse keskkonna kaudu näha, muuta, allkirjastada ja esitada üksnes kontaktisikuks lisatud isikud.

Taotleja nimi: Riigi Tugiteenuste Keskus

Registrikood: 70007340

Juriidiline vorm: Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon

Telefon: 1234567

E-post: info@rtk.ee

Riik: Eesti

Aadress:

Postiindeks: 10122

Pangakonto:

Konto omanik, millele rakendusüksus teostab 
toetuse makseid, on ka makse saajaks:

Ei

Projekti kulude käibemaks: Saab küsida riigilt tagasi

Kaupade / teenuste ostmiseks, tööde tegemiseks 
tuleb läbi viia riigihange:

Ei

EMTAK põhitegevusala: 84112 (Rahandus- ja fiskaalpoliitikaga seotud tegevused)



Isikukood:
47412190352
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:
Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Siret Lillemäe arendusspetsialist Projektijuht xx siret.lillemae@pria.ee Jah

Isikukood:
47601196527
Objektid mille menetlemisest kasutajat teavitatakse:

Kirjavahetus

Projekt

Maksetaotlus

Aruanne

Kontaktisiku täpsustus:
Lisadokumendid:

Lisaandmed
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Taotleja on: Äriseadustiku tähenduses äriühing

Ettevõtja suurus (äriühingu korral): Väikeettevõtja

Taotleja projekti elluviimiseks ja haldamiseks 
vajaliku kvalifikatsioon või kogemuse ning 
õigusliku, organisatsioonilise või tehnilise 

eelduse kirjeldus:

Kirjelda, milline on projekti elluviimiseks ja haldamiseks 
vajalik kvalifikatsioon või kogemus ning õiguslik, 
organisatsiooniline või tehniline eeldus.



Üldandmed

Projekti üldandmed

Taotlusvoorust tulenevad andmed

Käesoleva projektiga seotud toetused

Lehel saate sisestada projekti üldandmed ja info selle kohta, kas olete saanud või taotlenud käesoleva projektiga sisuliselt seotud 
tegevuste elluviimiseks toetust teistest allikatest. Toetust ei saa taotleda kulule, mida on juba teisest meetmest või riigisisestest 
või muudest välisabi vahenditest rahastatud.

Projekti number: 20.2.02.22-0086

Projekti nimi: Projekt bioressurss

Projekti algus ja lõpp: 17.05.2023  - 31.03.2026

Taotlusvoor: Bioressursside väärindamise investeeringutoetus - 
24.10.2022-29.12.2022

Kas taotleja on rakendanud või taotlenud 
vahendeid käesoleva projektiga sisuliselt seotud 

(k.a jätkutegevused) tegevuste rahastamiseks?:

Ei



Partnerid ja makse saajad

Partnerid, makse saajad ja nende kontaktisikud
Nimi Nimi pangas Registri-/isikukood Roll Telefon E-post

Rahandusministeerium Rahandusministeerium 70000272 Makse saaja

Pangakonto:
2800048574

 

Lehel saate sisestada projekti elluviimisesse kaasatud partnerid ja nende kontaktisikud. Kohustuslik on sisestada partnerid, kes 
panustavad projekti rahaliselt või kelle kulusid projektist hüvitatakse. Siin sisestatud andmetega eeltäidetakse rahastajate leht.
Kõik taotluse juurde kontaktisikuks märgitud isikud näevad antud taotlust e-toetuse keskkonna kaudu ning saavad taotlust enne 
selle ametlikku esitamist muuta ja allkirjastada ning esitada.

Näitan: 10 Kokku: 1



Sisu

Projekti valdkonnad

Bioressursside väärindamine (siseriiklik) (20.2.2.22)

Projekti kirjeldus

Lehel saate kirjeldada projekti, tuues välja projektile sõnastatud eesmärgi ja tulemuse, projekti tegevused koos väljunditega ning 
nende saavutamise mõõdikud. Samuti saate määratleda projekti seotuse valdkonnaga, millesse projekt panustab. Siin lehel 
sisestatud projekti väljundite kohta tuleb järgmistel lehtedel sisestada lisaandmeid.

Valdkond, millesse projekt panustab: Bioressursside väärindamine (siseriiklik) (20.2.2.22)

Projekti väljund: Teadus- ja arendustöötaja kaasamine

Ehituse ehitamine

Seadme ostmine

Taotluse objekti aadress: Siia sisesta objekti aadress. Kui objekt asub mitmes kohas, siis märkida kõik 
aadressid.

Taotluse objekti ehitisregistri kood: Siia sisesta objekti ehitusregistri kood. Kui objekt asub mitmes kohas, siis märkida 
kõik ehitusregistri koodid.

Olemasolev olukord ja ülevaade projekti 
vajalikkusest:

Kirjelda olemasolevat olukorda ja projekti vajalikkust.

Projekti eesmärk ja tulemused: Kirjelda projekti eesmärki ja tulemusi. Kuidas projekt on suunatud rohepöörde 
eesmärkide täitmisele, bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse 
andmisele, teadus- ja arendustegevuse võimekusele ning innovatsioonivõimekuse 
kasvatamisele ning kasvuhoonegaaside heite vähendamisele?

Projekti eesmärk on kaugem siht, mille saavutamisele projekti on suunatud. Projekti 
tulemus on konkreetne olukord, mida soovid toetuse abil projekti lõpuks saavutada.

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele: Kirjeldage lühidalt projekti vajalikkust, eesmärke, tegevusi ja tulemusi. Kokkuvõte 
avaldatakse https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-
valisvahendid/toetatud-projektid .
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Teave käitise kohta

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus: Kirjelda projekti jätkusuutlikkust.

Projekti eeltingimused: Kirjelda, millised on ning kas ja kuidas on täidetud projekti loomiseks ja 
elluviimiseks vajalikud eeltingimused. Näiteks: Missugused koostöölepingud on 
sõlmitud? Milline on projekti meeskond? Ehituse eelprojekt .........

Taotlejal on taotletava toetuse tegevustega 
seotud veebileht:

Ei

Veebilehe aadress:

Kas toodetud energia läheb enda tarbeks?: Jah

Kas käitis kuulub Euroopa Liidu 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 

ühikutega kauplemise süsteemi:

Jah

Käitise kordumatu tunnus, nimi, asukoht ja 
käitise tunnuskood:

Järgneva küsimusega täpsustatakse taotluses esitatavat teavet taastekava 
tegevuskorra järgi, kui taotluses olev käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (HKS). Toetuse saajal tuleb 
toetuse saamiseks esitada täiendavad andmed. Toetuse saamiseks peab olema 
prognoositav kasvuhoonegaaside heide võrdlusalusest tasemest madalam.

Kui vastasid küsimusele "Kas käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi" - "JAH", siis lisa siia järgmine 
teave:

käitise kordumatu tunnus;

nimi;

asukoht;

käitise tunnuskood

Õhusõiduki käitaja tunnus Euroopa Liidu 
tehingulogis, nagu on sätestatud komisjoni 

määruse (EL) nr 389/2013 artiklis 5:



Hindamiseks vajalikud selgitused ja dokumendid

Järgneva küsimusega täpsustatakse taotluses esitatavat teavet taastekava 
tegevuskorra järgi, kui taotluses olev käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (HKS). Toetuse saajal tuleb 
toetuse saamiseks esitada täiendavad andmed. Toetuse saamiseks peab olema 
prognoositav kasvuhoonegaaside heide võrdlusalusest tasemest madalam.

Kui vastasid küsimusele "Kas käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi" - "JAH", siis lisa siia õhusõiduki 
käitaja tunnus Euroopa Liidu tehingulogis.

Kasvuhoonegaaside heite prognoositav tase 
tooteühiku kohta välja valitud projektide puhul, 

mis hõlmavad Euroopa Liidu heitekogustega 
kauplemise süsteemi tegevusi:

Järgneva küsimusega täpsustatakse taotluses esitatavat teavet taastekava 
tegevuskorra järgi, kui taotluses olev käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (HKS). Toetuse saajal tuleb 
toetuse saamiseks esitada täiendavad andmed. Toetuse saamiseks peab olema 
prognoositav kasvuhoonegaaside heide võrdlusalusest tasemest madalam.

Kui vastasid küsimusele "Kas käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi" - "JAH", siis lisa siia kirjeldus 
kasvuhoonegaaside heite prognoositava taseme tooteühiku kohta välja valitud 
projektide puhul, mis hõlmavad Euroopa Liidu heitekogustega kauplemise süsteemi 
tegevusi.

Projekti ja kasutatud tehnoloogia lühikirjeldus: Järgneva küsimusega täpsustatakse taotluses esitatavat teavet taastekava 
tegevuskorra järgi, kui taotluses olev käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (HKS). Toetuse saajal tuleb 
toetuse saamiseks esitada täiendavad andmed. Toetuse saamiseks peab olema 
prognoositav kasvuhoonegaaside heide võrdlusalusest tasemest madalam.

Kui vastasid küsimusele "Kas käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi" - "JAH", siis lisa siia projekti ja 
kasutatud tehnoloogia lühikirjeldus.

Selgitus põhjuste kohta, miks ei ole võimalik 
vähendada täiendavalt kasvuhoonegaase, 

võrreldes komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021
/447 sätestatud asjaomasest võrdlusalusest 

väärtustasemest:

Järgneva küsimusega täpsustatakse taotluses esitatavat teavet taastekava 
tegevuskorra järgi, kui taotluses olev käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (HKS). Toetuse saajal tuleb 
toetuse saamiseks esitada täiendavad andmed. Toetuse saamiseks peab olema 
prognoositav kasvuhoonegaaside heide võrdlusalusest tasemest madalam.

Kui vastasid küsimusele "Kas käitis kuulub Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi" - "JAH", siis lisa siia selgitus 
põhjuste kohta, miks ei ole võimalik vähendada täiendavalt kasvuhoonegaase, 
võrreldes komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447 sätestatud asjaomasest 
võrdlusalusest väärtustasemest.

Tegevuse mõju loodavale lisandväärtusele: Kirjelda, kuidas projekt avaldab mõju toetuse eesmärkide saavutamisele 
(bioressursile senisest kõrgema lisandväärtuse andmine ja kasvuhoonegaaside heite 
vähendamine).

Tegevuse elluviimisega peaks kaasnema loodava lisandväärtuse oluline 
suurenemine. Kirjelda tegevuse vajadust või turunõudlust.

vt Maaeluministri 19.08.2022 määrus nr 48 „Bioressursside väärindamise 
investeeringutoetus“ Lisa Hindamiskriteeriumid.
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Tegevuse mõju kasvuhoonegaaside heite 
vähenemisele:

Kirjelda tegevuse mõju KHG heite vähendamisele - milliseid, mis ühikutele kehtivaid 
ja kust pärinevaid eriheitetegureid arvutustes kasutatakse, kas need on projekti 
aegreas muutumatud ning milliseid kasvuhoonegaase sealjuures arvestatakse. 
Vahetult kohaldatavate eriheitetegurite puudumise korral peab olema selge, 
missugustele eeldustele ja andmetele tuginedes on tehtud vahearvutused.

vt Maaeluministri 19.08.2022 määrus nr 48 „Bioressursside väärindamise 
investeeringutoetus“ Lisa Hindamiskriteeriumid.

Tegevuse uuenduslikkus: Kirjelda, kas tehnoloogiline lahendus on uuenduslik (kui jah, siis kas ka 
rahvusvahelisel tasandil); kas turule tuuakse uuenduslik toode või teenus, kui 
tõenäoline selle turule jõudmine on ning milline on turuvajadus; kas tegevusega 
kaasneb investeering teadus- ja arendustegevusse.

vt Maaeluministri 19.08.2022 määrus nr 48 „Bioressursside väärindamise 
investeeringutoetus“ Lisa Hindamiskriteeriumid.



Toetatavad ettevõtjad: suured

Toetatavad ettevõtjad: keskmised

Toetatavad ettevõtjad: väikesed, s.h mikro

Toetatavad ettevõtjad

Toetatavates teadusasutustes töötavad teadlased (NAISED)

Toetatavates teadusasutustes töötavad teadlased (MEHED)

Toetatavates teadusasutustes töötavad teadlased

Taastuvenergia jaoks paigaldatud täiendav tegevvõimsus: taastuvenergia 
tootmise võimsus

Taastuvenergia jaoks paigaldatud täiendav tegevvõimsus (KOKKU)

seade

Kaasatud teadus- ja arendustöötajate töökoormus

ehitis

Näitajad

Bioressursside väärindamine (siseriiklik) (2.2.22)
Näitaja nimetus Mõõtühik Algväärtus Sihtväärtus

Ehituse ehitamine

 tk 0,00 1,00

Teadus- ja arendustöötaja kaasamine

 töökoormus 0,00 1,00

Seadme ostmine

 tk 0,00 1,00

Valdkonna ülesed näitajad

 MW 0,00 5 000,00

 

MW 0,00 3 000,00

 täistööaja 
ekvivalent

0,00 0,00

 täistööaja 
ekvivalent

0,00 0,00

 täistööaja 
ekvivalent

0,00 0,00

 Ettevõtjad 0,00 1,00

 Ettevõtjad 0,00 1,00

 Ettevõtjad 0,00 0,00

 Ettevõtjad 0,00 0,00

Lehel saate sisestada info selle kohta, milliseid näitajaid kasutate kavandatud muutuste ning väljundite loomise mõõtmiseks. 
Samuti tuleb iga näitaja juures tuua välja muutust mõõtev kogus (numbriliselt), mida projekti elluviimisel kavandatakse saavutada. 
Projektis saavutatava muutuse tulemuse näitaja on lehel automaatselt olemas ning sellele tuleb lisada projektipõhised väärtused.



Tegevused

Bioressursside väärindamine (siseriiklik) (20.2.2.22)
Projekti tegevuse 
tunnus

Projekti tegevuse nimetus Planeeritud algus Planeeritud lõpp

Ehituse ehitamine

3 Hoone riigiabi art XX 30.11.2023 01.11.2024

Tegevuse täpsustus:

Teadus- ja arendustöötaja kaasamine

4 Arendustöötaja riigiabi art xx 30.11.2023 01.11.2024

Tegevuse täpsustus:

Seadme ostmine

5 Seade riigiabi art xx 07.06.2023 04.01.2024

Tegevuse täpsustus:

Lehel saate sisestada projekti tegevused ning nende elluviimise alguse ja lõpu. Projekti tegevused peavad jääma projekti 
elluviimiseks kavandatud ajaraami.

Kirjelda, kuidas ja milliste tegevustega projektis kavandatavad tulemused saavutatakse.

Too välja, milliseid ülesandeid täidab toetuse taotleja või tema partner ja millised on kavas osta sisse projektivälistest allikatest.

Too välja tegevuse kirjeldus, eesmärk ning saavutatavad tulemused, sealhulgas: uuendatava tehnoloogia või arendatava toote ja 
bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmise kirjeldus ning lisandväärtuse kasvu prognoos, ning kirjeldus, milline 
on tegevuse mõju kasvuhoonegaaside heite vältimisele või vähendamisele.

Jälgi, et igal tegevuse nimel oleks juures viide riigiabiliigile (Riigiabi art XX, VTA vm) või EI OLE RIIGIABI. Märgi riigiabi või vähese 
tähtsusega abi vastavalt määruse "Bioressursside väärindamise investeeringutoetus" §-le 4. Vaata lisaks määruse seletuskirja 
Lisa 1.

Lisa informatsioon teadus- ja arendustöötaja kohta:
haridustase;
plaanitavate tööülesannetega seotud erialane töökogemus;
tööülesannete kirjeldus, mida ta hakkab taotletava tegevuse elluviimise käigus täitma;

Teadus- ja arendustöötaja plaanitavate tegevuste kirjeldus on ka alus hindamaks, kas tegevused on määratletavad teadus- ja 
arendustegevusena.

Jälgi, et igal tegevuse nimel oleks juures viide riigiabiliigile (Riigiabi art XX, VTA vm) või EI OLE RIIGIABI. Märgi riigiabi või vähese 
tähtsusega abi vastavalt määruse "Bioressursside väärindamise investeeringutoetus" §-le 4. Vaata lisaks määruse seletuskirja 
Lisa 1.



Andmed väljundi "1. Ehitise ehitamine" ja " 2. Seadme soetamine" valiku korral
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Andmed väljundi "3. Teadus- ja arendustöötaja kaasamine" valiku korral
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Kirjelda, kuidas ja milliste tegevustega projektis kavandatavad tulemused saavutatakse.

Too välja, milliseid ülesandeid täidab toetuse taotleja või tema partner ja millised on kavas osta sisse projektivälistest allikatest.
Too välja tegevuse kirjeldus, eesmärk ning saavutatavad tulemused, sealhulgas: uuendatava tehnoloogia või arendatava toote ja 
bioressursile kõrgema majandusliku lisandväärtuse andmise kirjeldus ning lisandväärtuse kasvu prognoos, ning kirjeldus, milline 
on tegevuse mõju kasvuhoonegaaside heite vältimisele või vähendamisele.

Jälgi, et igal tegevuse nimel oleks juures viide riigiabiliigile (Riigiabi art XX, VTA vm) või EI OLE RIIGIABI. Märgi riigiabi või vähese 
tähtsusega abi vastavalt määruse "Bioressursside väärindamise investeeringutoetus" §-le 4. Vaata lisaks määruse seletuskirja 
Lisa 1.

Tegevusala EMTAK kood, kuhu 
investeeringuobjekt on suunatud:

85321

Ehitise kasutusõiguse alus: Taotleja omandis

Kas seadmeid ja ehitist kasutatakse kogu 
projekti vältel?:

Ei

Amortisatsiooniarvestus: Kui seadmeid ja ehitist ei kasutata projektis kogu nende kasutusea vältel, peetakse 
abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis vastavad projekti kestusele ja mis 
arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt.

Teadus- ja arendustöötaja ettevalmistus: Kirjelda, milline on kaasatava teadus- ja arendustöötaja ettevalmistus ning tema 
tööülesannete kirjeldus.



Eelarve

Üldtingimused

Projekti maksumus

Tegevuste eelarve

Bioressursside väärindamine (siseriiklik) (2.2.22)

Projekti 
tegevuse tunnus

Projekti tegevuse nimetus Tegevuse 
toetuse 

määr (%)

Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Ehituse ehitamine

3 Hoone riigiabi art XX 25,00 2 000 000,00 84,39

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 2 000 000,00 84,39

Teadus- ja arendustöötaja kaasamine

4 Arendustöötaja riigiabi art xx 30,00 30 000,00 1,26

Eelarve rea täpsustus:

Lehel saate sisestada elluviidavate tegevuste eelarve ja lisatingimused projekti kohta.

Taotletud toetuse määr (%): Projekti tegevustel on erinev toetuse määr

Kogumaksumus (EUR): 2 838 000,00

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 2 370 000,00

Taotletav toetuse summa (EUR): 594 000,00

Omafinantseeringu summa (EUR): 1 776 000,00

Kirjelda, mis tegevusi tehakse. Ehituse eelarve koosta etteantud vormil (leitav PRIA kodulehelt) ja lae käesoleva lehe lõppu väljale 
"Ehitustegevuse eelarve prognoos"

Selgita arendustöötaja töötasu arvestust



Kokku (EUR): 30 000,00 1,26

Seadme ostmine

5 Seade riigiabi art xx 25,00 340 000,00 14,35

Eelarve rea täpsustus:

Kokku (EUR): 340 000,00 14,35

VALDKOND KOKKU (EUR): 2 370 000,00 100,00

Kõigi tegevuste eelarve kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 2 370 000,00

Lisaandmed
Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

Ehitustegevuse eelarve... Ehitustegevuse eelarve prognoos 04.11.2022 Siret Lillemäe 11.0 KB

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

omafinantseeringut 
tõe...

Omafinantseeringut tõendav 
dokument

04.11.2022 Siret Lillemäe 11.0 KB

Fail Tüüp Kirjeldus Lisatud Lisaja Maht

kuupäeva ei teki.
PNG

Omafinantseeringut tõendav 
dokument

04.11.2022 Siret Lillemäe 106.8 KB

Kirjelda, mis seadmeid ja milleks soetatakse.

Kas investeering tehakse liisinguga?: Ei

Kui teadus- ja arendusasutuse investeering on 
seotud ettevõtlusega, siis millise osakaalu (%) 

moodustab majandustegevus teadus- ja 
arendusasutuse kogutegevusest:

Täidab teadus- ja arendusasutus kui investeering on seotud ettevõtlusega.

Omafinantseeringu allikate andmed: Too välja, millistest allikatest omafinantseering saadakse ning järgmisele väljale 
laadige üles seda tõendav dokument.

Sobivad tõendid omafinantseeringu olemasolu kohta on näiteks eelkokkulepped, 
eellepingud, tõendid pangast jms



Rahastajad

Bioressursside väärindamine (siseriiklik) (2.2.22)

Rahastaja nimi Rahastaja täpsustus Abikõlblik 
summa 

(EUR)

%

Riigi Tugiteenuste Keskus 1 776 000,00 74,94

Omafinantseeringu summa (EUR): 1 776 000,00 74,94

Taotletud toetuse summa (EUR): 594 000,00 25,06

KOKKU (EUR): 2 370 000,00 100,00

Projekti rahastajad kokku

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 2 370 000,00

Võrdlus eelarve lehega

ABIKÕLBLIK SUMMA KOKKU (EUR): 2 370 000,00

Lehel saate sisestada info selle kohta, millises ulatuses taotleja ja partnerid projekti rahastavad.



Esitamine

Rakendusüksusele  projekti taotluse versiooni saate enne allkirjastamist ja saatmist alla laadida ja üle vaadataesitatava : taotlus_20.2.02.22-
0086_14112022_130336.pdf

Volitused
Taotlusele ei ole lisatud volituse faile.

Kinnitused
Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus:

Kinnitan, et ei taotle toetust  lõikes 2 toodud tegevustele.määruse § 5

Kinnitan, et ei ole tegevuse elluviimist alustanud varem, sellega seotud siduvaid kohustusi ei ole võtnud varem ja tegevuse elluviimist 
tõendavaid dokumente ei ole väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval kalendripäeval.

Kinnitan, et ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Kinnitan, et olen varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuuluva 
summa tähtaegselt tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

Kinnitan, et ei ole raskustes ettevõtja .komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses

Kinnitan, et projektile antud tagasimaksmisele kuuluv toetus, sealhulgas muudest Euroopa Liidu programmidest ja instrumentidest 
samale projektile antud toetus, on tagasi makstud, kui nõude täitmise tähtpäev on saabunud.

Kinnitan, et täidan ELi ja siseriiklikke keskkonnaalaseid õigusakte.

Lehel saate üle vaadata sisestatud andmed pdf-failina, kontrollida esindusõiguse olemasolu ja esitada taotlust rakendusüksusele.
Enne taotluse esitamist veenduge esindusõiguse olemasolus Äriregistri registrikaardilt. Vajadusel lisage volikiri taotluse lehele 
"Taotleja" vastava kontaktisiku juurde.

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

Kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged ja täielikud, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/123082022003#para5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://installer.id.ee/?lang=est

