PIIRKONDLIKUD ALGATUSED TÖÖHÕIVE JA ETTEVÕTLIKKUSE
EDENDAMISEKS TUGIPROGRAMMIDE ELLUVIIMINE PERIOODIL 2017–
2023
I Taotleja
Taotleja
Taotleja nimi

Sihtasutus Saaremaa Arenduskeskus

Juriidiline vorm

Sihtasutus

Registrikood

90004071

taotleja on käibemaksukohustuslane
KMKR number
Kas taotleja on riigihankekohuslane?

JAH

Pangarekvisiidid
IBAN konto number

EE932200221023778606

Taotleja kontaktandmed
Telefon

Epost

Koduleht

+37 2452 0570

info@sasak.ee

www.sasak.ee

Taotleja postiaadress
Lossi 1a , 93816 Kuressaare linn, Saare maakond, Eesti
Taotleja esindusõiguslik isik
Nimi

PIRET PIHEL

Isikukood

46012180015

Ametinimetus

juhataja

Telefon

+37 2452 0570

Epost

info@sasak.ee

Esinduse alus

Juhatuse liige

Projektijuht

Nimi

RAINER PAENURK

Isikukood

38603146514

Ametinimetus

Arendus ja turundusjuht

Telefon

452 0570

Epost

rainer@sasak.ee

Partneri andmed
Jah

Kas projekti on kaasatud partner?
Partner

Partneri andmed

Seaduslik esindaja

Panus projekti

Ei

Partneri rahaline panus:
0,00
Partneri roll projektis:
Väikelaevaehituse eriala
arendamine, õpivara
koostamine,
taastuvenergiaalased
tegevused. Koostöö
maakonna
majandusülevaate
koostamisel, koolitused
ja seminarid,
õppimisvõimalustest
teavitamine, koostöö
turundusvaldkonnas.
Oodatud tulemus:

TTÜ Kuressaare
Kolledž

Riik: Eesti
Partneri seaduslik
Registrikood: 74000323 esindaja: Anne
Käibemaksukohuslase
Keerberg
number:
Epostiaadress:

Partneri seadusliku
esindaja isikukood:

kuressaare@ttu.ee

45612140047

Väikelaevaehituse eriala
on jätkusuutlik, on
piisavalt õppijaid ja
erialaspetsiifilistel
koolitustel osalejaid, kes
kõik saavad kasutada
kaasaegseid
õppematerjale.
Väikelaevaehituse
Komptetentsikeskus on
arvestatav
koostööpartner
maakonna
väikelaevaehituse
ettevõtjatele, kes
kasutavad keskuse
teenuseid. Keskuse
klientide seas on nii
mandri ettevõtteid kui
ka välismaised ning selle
tulemusena tekib
sobivaid koostöö ja
arenguvõimalusi.

Partneri rahaline panus:
0,00
Partneri roll projektis:
Maakonna turismi
katusorganisatsioon.
Turismivaldkonna
tegevuste
koordineerimine ja
elluviimine,
terviseturismi
eelisarendamine,
turismiturundus ja 
arendus.
Oodatud tulemus:

MTÜ Visit Saaremaa

Riik: Eesti
Partneri seaduslik
Registrikood: 80395225
esindaja: Ergo Oolup
Käibemaksukohuslase
Partneri seadusliku
number: EE101904937
esindaja isikukood:
Epostiaadress:
37211020013
info@visitsaaremaa.ee

Maakonna külastatvuse
pikaajaline langemine
on peatunud (0 või +
0,2), pakutavate
terviseturismiteenuste
lisandumine. Sellele on
aidanud kaasa
Tervisetursimi uuring ja
sealt tulenevate
arenduste osaline
rakendamine.
Turismisektori arengu
toetuseks on viidud läbi
projektitaotlusse lisatud
turismialased tegevused.
Välja antud
turismiturundusmaterjali
d on saadaval nii
elektrooniliselt kui ka
paberkandjal. Oluliselt
on tõusnud
turundusmaterjalide
kvaliteet.
Partneri rahaline panus:
0,00
Partneri roll projektis:

Ametikoolil on
pikaajalised kogemused
turismivaldkonna
erialade õpetamisel ja
osalemisel
rahvusvahelistes
projektides. Kasutades
neid kogemusi on nende
rolliks rahvusvahelise
turismikonverentsi
korraldamine koostöös
TTÜ Kolledži ja Visit
Saaremaa MTÜga

Kuressaare Ametikool

Riik: Eesti
Partneri seaduslik
Registrikood: 70003744
esindaja: Neeme Rand
Käibemaksukohuslase
Partneri seadusliku
number:
esindaja isikukood:
Epostiaadress:
36507300028
info@ametikool.ee

Spaaremaa Wellfest
2017 raames.
Oodatud tulemus:
Ametikool saab
tugevdada
rahvusvahelist
koostööd. Nutikad
lahendused, mis on
integreeritavad
erinevatesse
õppekavadesse.
Rahvusvahelise
kogemuse ja kontaktide
kaudu sisendi andmine
teenuste tootearendusse
ja turundusse.
Turismiettevõtjate,
turismitöötajate ja
kohalike õpilaste
teadlikkuse kasv
rahvusvahelistest
turismitrendidest,
õpetlikud praktilised
kogemused
välisriikidest.

II Projekt

Projekti üldandmed
Projekti nimetus
Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks Saaremaal 2017. aastal
Projekti alguskuupäev

Projekti lõppkuupäev

01.01.2017

31.12.2017

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele
Piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevused Saaremaal 2017. aastal toetuvad maakonna
arengustrateegiale 2020 ja Saare maakonna tööhõive ning ettevõtlikkuse edendamise kavale.
Tegevused jagunevad kolmeks alateemaks, milleks on: 1) nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse
edendamine ja tööhõive kasv, 2) maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude
konkurentsivõime toetamine ja 3) noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused.
Projekti elluviimise asukoht
Saaremaa
Projekti eesmärk ja tulemused
Lühikirjeldus, milliseid tugiprogrammis toodud eesmärke ja milliseid tulemusi tahetakse selle projektiga
saavutada.
Maakonna arengustrateegias välja toodud perspektiivikates valdkondades uusi arendusi luues ja
olemasolevaid laiendades suureneb tööhõive ja keskmisest kõrgemat palka saavate inimeste arv.
Maakonna ettevõtete, kodanikeühenduste ja avalike organisatsioonide turundusteadlikkus on kasvanud
ning uusi teadmisi rakendades panustatakse Saaremaa ühisturundusse laiemalt. Saaremaa noorte
ettevõtliku hoiaku edendamine läbi ettevõtlusalaste ühistegemiste ja koolituste ning maakonna
äärealade ettevõtluskeskkonna kasvu toetamine Kuressaare linna ja lähiümbruse tasemest lähtuvalt.
Investeeringute kasv ettevõtlusesse, nende kaudu nii uute ettevõtete loomine kui ka olemasolevate
laiendamine/arendamine, lisanduvad uued töökohad, eelkõige keskmisest kõrgema palgaga.
Töökohtade lisandumine vähendab tööalast väljarännet saartelt ning välismaal ja mandril töötajate
arvu. SKT kasv. Kogu eelnev kasvatab Saaremaa konkurentsivõimet tervikuna, tekitab positiivse
hoiaku ning kasvatab külastajate arvu, mis omakorda võimendab turismiarengut.
TEGEVUS 1
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.
Nutika majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv
Tegevus 1 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Turismihooaja
pikendamine,
hooajavälise
majutusasutuste
täituvuse kasv,
terviseturismiteenuste
turundamine ja tuntuse
suurendamine tavaturisti
kui ka turismiettevõtjate

Spaaremaa Wellfesti
korraldamine 26.
30.04.2017, teemaks

MTÜ Visit Saaremaa

Saare spaa ja saun

01.01.2017  31.12.2017 seas.
Väljundindikaatoriteks
on nädala jooksul
korraldatud ürituste arv
vähemalt 5,
terviseturisimiteemaliste
pakettide arv vähemalt
9, osalevate SPA
hotellide täituvuse
protsent vähemalt 35%
Materjal on kättesaadav
elektrooniliselt ja
paberkandjal, mida

Terviseturismiteemaline
infomaterjal – Saare
saun

levitatakse muuhulgas
MTÜ Visit Saaremaa

01.01.2017  31.12.2017 turismiinfopunktis ja
messidel. Saare sauna ja
sellega seotud teenuste
populariseerimine,
spaaklientide arvu kasv.

Kaardistatud on
olemasolevad ja
potentsiaalikad
terviseturismiteenused.
Need on segmenteeritud
sihtrühmade kaupa,
Terviseturismiteemaline
MTÜ Visit Saaremaa
uuring

01.01.2017  31.12.2017

millele tuginedes
luuakse vastav
turundusplaan.
Terviseturiste arvu kasv,
Saaremaal veedetud
päevade arv pikeneb,
korduvkülastajate hulk
suureneb.
Rahvusvaheliste
turismitrendide
teadlikkuse kasv, mida
turismiteenuste
arendamisel ära

Rahvusvaheline
ettevõtlus ja

Kuressaare Ametikool

01.01.2017  31.12.2017 kasutada saab. Osaleb

turismikonverents

vähemalt 2
rahvusvahelist lektorit,
osalejaid vähemalt 100,
mille hulgas suur hulk
kohalikke ettevõtjaid.

Väikelaevaehituses

Õpivara on eestikeeles

vajaliku
teabevara/õpivara
koostamine ja
väljaandmine

TTÜ Kuressaare Kolledž 01.01.2017  31.12.2017

ja muuhulgas ka
elektrooniliselt
kättesaadav.

Erialaspetsiifilised
tegevused
väikelaevaehituses: 1)
Turundusvisuaalide
loomine 3D mudelitest
lähtuva CFD tarkvara
abil, tarkvaralitsentsi ost

Vähemalt 2 kursust,
TTÜ Kuressaare Kolledž 01.01.2017  31.12.2017 osalejate arvuga
vähemalt 12.

ning kasutajakoolituse
läbiviimine. 2) Esimeses
etapis väljatöötatud
RhinoCeros ja Orca3D
ekursuse piloteerimine.

Mõttekojad
ettevõtjatega, et
laiendada

Infoseminarid ja

väikelaevaehituse
mõttekojad
TTÜ Kuressaare Kolledž 01.01.2017  31.12.2017 valdkonna õpet ning
väikelaevaehituse eriala
toetada
arendamiseks
väikelaevaehituse
erialaõpet ja
tugiteenuseid.
Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.
MTÜ Visit Saaremaal on olemas vajalikud kompetentsid ja ressursid tegevuste teostamiseks, asutuses
töötab põhikohaga 4 töötajat, tegemist on turismi katusorganisatsiooniga, kelle huvides on
terviseturismiteemaline igakülgne areng maakonnas. TTÜ Kuressaare Kolledži ja Ametikooli tegevustel
on vajaduspõhine sisend ning kõik vajalikud kompetentsid, inimesed on struktuurides olemas.
Tegevusteks vajalik omafinantseering on tagatud läbi Saaremaa Omavalitsuste Liidu.
Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

MTÜ Visit Saaremaa ei suuda
terviseturismiteemalisi edendusi realiseerida. MTÜ Leida uus koostööpartner, suurem koostöö SAK
loodi 2016. aasta alguses ja ei ole veel suutnud

ga, otsene koostöö ettevõtjatega.

eesmärgipärast tegevust saavutada.
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse
turundustegevus on sedavõrd kallis, et selleks ei
jätku ressurssi.

Kasutada teiste projektide võimalusi, sh Leader
toetusi.

Rohemajanduse arendamises ei nähta piisavalt
potentsiaali, ükski partner ei pea seda teemat
prioriteetseks.

Suurem koordineerimine SAKi poolt, koostöö
SKKga, vajalik ressursside ja võimaluste
kaardistus (kasutada üliõpilaste abi teema
käsitlemiseldiplomitööd jms.)

Tegevuste jätkusuutlikkkus
Terviseturismi valdkonna arendamisel on vajadus tegevustega jätkata:
3. etapp – 20182019: jätkatakse koolituste korraldamisega, infomaterjalide koostamisega (nii
elektrooniliselt kui ka paberkandjal, seda erinevates keeltes), teavitustegevusega ning
turundustegevusega. Korraldatakse vähemalt üks terviseturismi teemaline konverents või seminar,
viiakse läbi vähemalt üks terviseturismi kaasamisüritus (Spaaremaa Wellfest, mida on korraldatud
alates 2014. aastast) ja koostatakse vähemalt üks terviseturismiteemaline infomaterjal.
4. etapp  2020: ulatuslik turundustegevus ja müük, muude tugitegevuste, sh koolituste ja
teavitusürituste jätkumine.
5. etapp  20212022: väiksemamahuline turundustugi jätkub, koolitusi jm tugitegevusi tehakse
vastavalt ilmnenud vajadusele. Saaremaa konkureerib edukalt terviseturistide pärast Pärnu ja
Haapsaluga.
TEGEVUS 2
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega
Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine
Tegevus 2 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Välisinvesteeringute
kasv, lisainvesteeringud
uutesse ja
olemasolevatesse

Investorteenindus,
investorite ja

SA Saaremaa

ajakirijanike visiidid ja

Arenduskeskus

vastuvõtmine

ettevõtetesse. Saaremaa
01.01.2017  31.12.2017 ettevõtluskeskkonna
tutvustamine
potentsiaalsetele
investoritele,
kohtumised ja
kontaktüritused.
Ettevõtjate, avaliku
sektori ja
vabaühenduste
teadlikkuse kasv
turundustrendidest ja

Turundusteemalised
koolitused, seminarid,

turunduskanalitest.

turundusalase
teadlikkuse
kasvatamine, maakonna SA Saaremaa
aasta turundusteo

Arenduskeskus

auhinna statuudi
sisseseadmine, oluliste

Praktilised tööriistad
igapäevase
01.01.2017  31.12.2017 turundustegevuse
võimendamiseks.
Saaremaal toimuvate
avalike ürituste parem

sündmuste

levi ja suurem osaliste

teavitustegevus

arv. Saaremaa tuntuse
kasv reisisihtkohana,
külastajate langustrend
asendub kasvuga.
Mereturismiga seotud
informatsiooni

Teematurismi/pereturism
i nädal (mereturism)
koos Saaremaa
Merepäevadega

levitamine, mereturismi
MTÜ Visit Saaremaa

01.01.2017  31.12.2017 võimaluste tutvustamine
turismitöötajatele ja
turistidele. Vähemalt 50
osalejat.

Saaremaa
toiduteemaline
infomaterjal on saadaval
Maakonna teematurismi
infomaterjalid – Saare
MTÜ Visit Saaremaa

nii elektrooniliselt kui
01.01.2017  31.12.2017

toit

ka paberkandjal. Seda
jagatakse messidel.
Kohaliku toidu ja
tooraine tuntuse kasv,
mis tõstab kohalike
tootjate käivet.
Ühismaterjal on
kättesaadav trükisena
kui ka veebis, mida

TTÜ Kolledži ja

jagatakse erinevate

Kuressaare Ametikooli
ühismaterjali
koostamine ja

TTÜ Kuressaare
Kolledž ja Kuressaare

trükkimine maakonna

Ametikool

kanalite kaudu, kaasa
01.01.2017  31.12.2017

arvatud õpilasmessidel.
Potentsiaalne sihtrühm
on teadlik Saaremaal
pakutavatest

õppimisvõimaluste
promomiseks

õppimisvõimalustest ja
uute õpilaste juurdekasv
on piisav.

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika
MTÜ Visit Saaremaal on olemas vajalikud kompetentsid ja ressursid tegevuste teostamiseks, asutuses
töötab põhikohaga 4 töötajat, tegemist on turismi katusorganisatsiooniga, kelle huvides on
terviseturismiteemaline igakülgne areng maakonnas. TTÜ Kuressaare Kolledži ja Ametikooli tegevustel
on vajaduspõhine sisend ning kõik vajalikud kompetentsid, inimesed on struktuurides olemas.
Saaremaa Arenduskeskuses on olemas turundusalane kompetents tervikturundusjuhi näol ning samuti
investorteeninduslik kogemus eelmisest perioodist. Tegevusteks vajalik omafinantseering on tagatud
läbi Saaremaa Omavalitsuste Liidu.
Riskijuhtimine
Riskide kirjeldus
Tegevuse jätkusuutlikkus

Ennetamise, maandamise viisid

Jätkuv vajadus laiaulatusliku ühisturunduse järele. Perioodi lõpuks on turundusteadlikkus kasvanud
ning on juba hulk ettevõtjaid ja kohalikke organisatsioone, kes koordineeritud ja strateegilise
turundustegevuse olulisust teadvustavad ja tegevustega kaasa tulevad. Kuna turundustrendid on
pidevas muutuses, jätkub vastav koolitustegevus. On vajalik kohalike sündmuste, festivalide jms.
maakonnaülene turundustegevus.
TEGEVUS 3
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.
Noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused
Tegevus 3 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)
Teadlikkuse kasv
ettevõtlusvormi
olemusest ja
toetusmeetmetest.
Saaremaa majanduse

Ettevõtlusteemalised

SA Saaremaa

üritused

Arenduskeskus

ülevaatest lähtuvalt
01.01.2017  31.12.2017 motivatsiooni kasv
teatud valdkondades
tegutsemiseks.
Ettevõtlusaktiivsuse
jätkuv püsimine ja
potentsiaalsete tulevaste
ettevõtjate arvu kasv.
Noorte
ettevõtlusaktiivsuse
kasv. Üritused kõigis
Saare maakonna

Saaremaa Päike –
noorte
ettevõtluskonkurss

SA Saaremaa
Arenduskeskus

koolides, vähemalt 700
01.01.2017  31.12.2017 osalejat. Äriideede
konkursile laekub
vähemalt 20 tööd.
Ettevõtlusteemalised
koolitused konkursil
osalejatele.

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika
Saaremaa Arenduskeskus teostas ettevõtlusteemalisi üritusi ka eelmisel perioodil ning kogukonna
vastavad vajadused on kaardistatud. Noorte ettevõtluskonkurssi Saaremaa Päike on Saaremaa
Arenduskeskus vedanud juba 2009. aastast. Olemas on noorte ettevõtlikkuse koordinaator.
Tegevusteks vajalik omafinantseering on tagatud läbi Saaremaa Omavalitsuste Liidu.
Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste mõjusus avaldub alles peale perioodi
lõppu, seda on raske hinnata.

Kasutada tagasisideküsitlusi ja hinnangulisi
arvamusi ning selle kaudu korrigeerida tegevusi.

Teemaga seotud tegevused korraldada linnas,
Maapiirkonnas ei leidu piisavalt ettevõtlushuvilisi. kuhu on kõikjalt lihtsam kohale tulla, laialdasem
turundustegevus, selgem fookus.
Tegevuste jätkusuutlikkkus
Kõrge ettevõtlusaktiivsus, lisanduvate uute ettevõtete arv on stabiilne, jätkusuutlikke ettevõtete arv
kasvab. Tegevused jätkuvad pärast projektiperioodi.
TEGEVUS 4
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 4 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

TEGEVUS 5
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 5 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Riskijuhtimine
Riskide kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkus

TEGEVUS 6
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Tegevus 6 alategevused
Tegevus_6
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

Tegevuste jätkusuutlikkkus

III Eelarve
Eelarve
Nr.
1

Tegevuste kirjeldus kululiikide
lõikes

Nimetus

Kommentaar

Kogu
maksumus

Tegevus 1

24 000,00

1.1 Tegevus 1

24 000,00

Nutika majanduskasvu
kaudu ettevõtluse
edendamine ja tööhõive
kasv
2

24 000,00

Tegevus 2

11 571,00

2.1 Tegevus 2

11 571,00
Maakonna
tervikturundus ja
kandvate
majandusharude
konkurentsivõime

11 571,00

toetamine
3

Tegevus 3

5 000,00

3.1 Tegevus 3

5 000,00
Noorte ettevõtlikkust ja
ettevõtluskeskkonda
toetavad tegevused

7

5 000,00

Otsene personalikulu  VTA

46 242,00

7.1 Otsene personalikulu

46 242,00
46 242,00

8

Kaudsed kulud

6 936,30

8.1 Kaudsed kulud

6 936,30
6 936,30
Projekti maksumus kokku: 93 749,30

Finantseerimine
Projekti eelarve:

93 749,30 EUR

Toetusena taotletav summa:

78 749,41 EUR

83,999998%

Omafinantseering:

14 999,89 EUR

16,000002%

Finantseerimine kokku:

93 749,30 EUR

100,00%

IV Täiendav info
Projekti tulemused ja väljundid
2017
Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

100

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv

16

Projekti indikaatorid
Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Toetav

Mõju regionaalarengule

Toetav

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Toetav

Vahearuande perioodid ja kulude jaotus perioodidel
Jah

Kas taotleja soovib esitada vahearuandeid?

Ei

Teised allikad, millest projektile või seotud projekti(dele)le on finantseerimist taotletud
Kas projektile on toetust taotletud teistest allikatest?

V Esitamine
Taotleja kinnitus

Jah

Ei

TAOTLEJA KINNITUS
Allkirjaga annan EASile nõusoleku:
l

järelepärimiste tegemiseks õiguspädevale organile;

l

taotleja suhtes Perioodi 20142020 struktuuritoetuse seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate õiguste teostamiseks.

l

taotluse menetlemise ja vaidemenetlusega seonduvate dokumentide, sealhulgas taotluse kohta tehtud otsuse ja vaideotsuse, kättetoimetamiseks
elektrooniliselt.
Allkirjaga kinnitan järgnevat:

l

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

l

taotluses sisalduv projekt vastab toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud eesmärkidele ja toetatavatele tegevustele

l

toetatavad tegevused ei ole enne taotluse esitamist lõpetatud või täielikult ellu viidud, sõltumata sellest, kas kulud on tasutud

l

projekt ei sisalda tegevusi, mida finantseeritakse samaaegselt riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest

l

taotleja on teadlik kõikidest toetuse andmise tingimuste määruses sätestatud tingimustest ning tutvunud ja järgib riigiabi andmise alast seadusandlust, sh
Eesti Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vastavaid õigusakte

l

toetuse saamisel kohustub toetuse saaja teavitama avalikkust toetuse saamisest vastavalt perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikele 10

l

taotleja on teadlik, et perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse saamisega seotud andmed avalikustatakse

l

EAS võib taotlust või selle koopiaid edastada riigiasutustele ja konfidentsiaalsuskohustusega kolmandatele isikutele eksperthinnangu saamiseks

l

taotleja on teadlik, et toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 nimetatud
finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui esinevad perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse §
22 lõikes 3 nimetatud alused

l

taotleja ja partner nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse perioodi 20142020 struktuuritoetuse seaduse alusel

l

taotleja kohustub väljastama andmeid ja igakülgselt osutama kaasabi EASile ning teistele asutustele, kelle kohustuseks on teostada järelevalvet
käesolevas taotluses sisalduva projekti elluviimise üle

l

taotleja kohustub projekti ellu viima vastavalt taotluses esitatud teabele ja tingimustele

l

taotleja kohustub teavitama viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatusest või ilmnenud asjaolust, mis võib mõjutada taotluse kohta otsuse
tegemist

l

taotleja on perioodi 20072013 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse kohaselt tagasimaksmisele kuuluva toetuse
ning konkurentsiseaduse § 42 lõike 3 tähenduses tagasimaksmisele kuuluva riigiabi taotluse esitamise ajaks toetuse tagasi maksnud, kui nõude täitmise
tähtpäev on saabunud

l

taotlejal ja partneril või nende seaduslikul esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 210, 260¹, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust

l

taotleja ja partneri majandustegevus ei ole lõppenud ega peatunud

l

taotlejal ja partneril on nõutavad vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks vastavalt meetme määruses toodud nõuetele

l

taotleja ja partneri või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimis, sundlõpetamis või pankrotimenetlust ega tehtud
pankrotiotsust

l

taotlejal ja partneril ei ole maksuvõlg koos intressidega riiklike maksude osas suurem kui 100 eurot, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud. Maksuvõla
ajatamise korral peavad maksud olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja ja partner on nõuetekohaselt täitnud „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud
maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse

l

taotlejal ja partneril on projekti elluviimiseks ja haldamiseks vajalik kvalifikatsioon ja kogemus ning õiguslik, organisatsiooniline või tehniline eeldus
vastavalt meetme määrusele

l

taotleja ja partner ei ole raskustes olev ettevõte vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1301/2013 ja Euroopa Komisjoni määruse
(EL) nr 651/2014 artikkel 2 punkti 18 mõttes

l

taotleja on teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja on taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise regulatsiooniga.

