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

SIHTASUTUS PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS

Juriidiline vorm

Sihtasutus

Registrikood

90007508

taotleja on käibemaksukohustuslane
KMKR number

EE100926039

Kas taotleja on riigihankekohuslane?

JAH

Pangarekvisiidid
IBAN konto number

EE171010220032149013

Taotleja kontaktandmed
Telefon

Epost

Koduleht

+37 2512 9072

hegri.narusk@polvamaa.ee

polvamaa.ee/pak

Taotleja postiaadress
Kesk 20, Põlva , 63308 Põlva linn, Põlva maakond, Eesti
Taotleja esindusõiguslik isik
Nimi

HEGRI NARUSK

Isikukood

37702182713

Ametinimetus

Juhataja

Telefon

512 9072

Epost

pak@polvamaa.ee

Esinduse alus

Juhatuse liige

Projektijuht

Nimi

TIIU MARRAN

Isikukood

46210082729

Ametinimetus

projektikonsultant

Telefon

799 8956

Epost

tiiu.marran@polvamaa.ee

Partneri andmed
Jah

Kas projekti on kaasatud partner?

Ei

II Projekt
Projekti üldandmed
Projekti nimetus
Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse tõstmine läbi parimate praktikate
Projekti alguskuupäev

Projekti lõppkuupäev

01.03.2017

01.03.2018

Projekti lühikokkuvõte avalikkusele
Tegevuste eesmärgiks on alustavate ja tegutsevate ettevõtete arendamine ja lisandväärtuse loomine.
Tegevuste tulemusena suureneb ettevõtetes kasumlikkus, müügitulu, ekspordimaht ja/või
jätkusuutlikkus, lisaks tõuseb maakondlik SKP. Projektiga kaasatakse alustavaid ja tegutsevaid
ettevõtjaid, kes programmi tulemusena loovad maakonda uusi töökohti. Maakonna peamisteks
fookusvaldkondadeks on rohe ja loomemajandus ning puidusektor.
Projekti elluviimise asukoht
Põlvamaa
Projekti eesmärk ja tulemused
Lühikirjeldus, milliseid tugiprogrammis toodud eesmärke ja milliseid tulemusi tahetakse selle projektiga
saavutada.
Perioodil 20172019 jätkatakse mikro ja VKEde koostöö soodustamisega ja parimate praktikate
jagamisega. Arenduskeskus oleks keskseks koostöövõrgustiku edendajaks ja tugevdajaks, mille
tulemusena soodustatakse ühise tegutsemise võimalusi ning tõstetakse üldist konkurentsi ja
ekspordivõimekust. Üldisemaks eesmärgikson tagada ettevõtjate koostöö jätkusuutlikkus ka peale
toetavaid programme, säilitada maakonnas töökohti , aidata ettevõtetel paremate oskustega luua
lisaväärtust uudsete toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamisega. Tõsta ettevõtluse ja
elukeskkonna mainet maakonnas, aidata kaasa ühisturundamisele.
TEGEVUS 1
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

1) Ettevõtjate tunnustamine  Ettevõtjate igaaastane tunnustamine aitab kaasa ettevõtete vahelisele
konkurentsile ja püüdlusele maakonnas parimaks olemisel. Väljatöötatud statuudi järgi autasustatakse
ettevõtjaid 3 kategoorias: Mastimänd, Maakonna säde ja Tõusev täht. Eripreemiad on
mõeldud „Ettevõtliku kooli“ parimale rakendajale. Tegevus sisaldab ürituse korralduskulusid ja
reklaami ja meediakajastust.
2) Osalemine KaguEesti puiduklastris  Puidusektor on Põlvamaa üks olulisemaid majandusvaldkondi,
seda nii töökohtade arvu kui ka nt ekspordi osakaalu osas. Sektor on valitud ka piirkonna nn nutika
spetsialiseerumise võtmevaldkonnaks. Sektori väljakutseteks on aga kõrgema lisandväärtuse loomine
tagamaks valdkonna konkurentsivõime ka tulevikus. Selleks on vajalik süsteemne koostöö, mh
turunduse ja tootearenduse osas. Tänu süsteemsele ja koordineeritud sektori arendamisele ja koostööle
on kasvanud puiduklastri ettevõtete konkurentsivõime  klastri ettevõtete käive ja ekspordikäive.
Puiduklaster aitab maakonna puiduettevõtetel külastada ühiselt valdkonna messe välismaal, viiakse
läbi fotosessioon tootekataloogi koostamiseks, vahetatakse aktiivselt infot välisesindustega, et leida
ekspordi ja koostööpartnereid. Lisaks toimuvad puiduklastri ja Väimela kompententsikeskuse abiga
mitmed ettevõtjatele suunatud koolitused. SA Põlvamaa Arenduskeskus osleb puiduklastri tegevustes
ca 15% osalusega. Tegevuste kogumaht detsilsemalt Võrumaa Arenguagentuuri taotluses.
3) Rohemajanduse ettevõtete tootearenduse ja disaini koolitused  Statistikaameti andmetel
domineerivad Põlvamaal mikroettevõtted (95,6% ettevõtete üldarvust) ja väikeettevõtted (3,5%
üldarvust), kes tegutsevad peamiselt rohemajanduse valdkonnas. Koolituste tulemusena kasvab
osalenud ettevõttete võimekus – arendatakse välja uued tooted, olemasolevatele luuakse parem disain
(pakend). Selle tulemusena ettevõtete käive suureneb, palgatakse rohkem töötajaid, võetakse
kasutusele paremaid tehnoloogiaid.
4) Maineürituste, messide, koostöövõrgustike ürituste korralduskulud  Sama tegevusala ettevõtjate
kooskäimine nii maakonnasiselt kui ka üleselt, klubiliste tegevuste algatamine ja läbiviimine. Suunatud
fookusvaldkondade ettevõtetele, kes tegelevad ekspordiga või kaaluvad sellega alustamist. Kaasatakse
üleriigiliselt tuntud edukaid eksportivaid ettevõtteid ning spetsialiste ja sihtturueksperte EASist.
5) Rohelisema märgi kodulehe täiendus – www.polvamaine.ee kodulehe uuendamine ja
mobiilversiooni loomine eesmärgiga luua parem turustusvõimalus märgiga liitunud ettevõtetele.
6) Piiriülesed ja riigisisesed õppereisid ettevõtluskogemuse laiendamiseks  Koostöös teiste
maakondlike arenduskeskustega korraldatakse ettevõtjate kontaktkohtumis Eestis ja välisriigis sama
fookusvaldkonna ettevõtetes. Reiside organiseerimine toimub koostöös sihtriigi EASi, Kaubandus
Tööstuskoja või mõne muu esindajaga. Reiside tulemusena kasvab ettevõtjate teadlikkus välisriigi
sihtturust ja saadakse inspiratsiooni uute toodete valmistamiseks.
7) Kodumaise toodangu müügipraktikum "Ökofestival" ja "Põlvamaa päevad" turundusüritus –
Müügipraktikum on mõeldud kodumaise toote testimiseks ja müügiürituseks. Ökofestivali korraldab
Põlvamaa Arenduskeskus projektide abil 12. korda ning üritust külastab kuni 10 000 külastajat.
Põlvamaa päevad on samalaadne turundusüritus, kus Põlvamaa tooteid ja teenuseid reklaamitakse
mõnes Eesti suuremas kaubanduskeskuses. N: Eelmisel aastal külastas „Põlvamaa päevad Solarises“
ca 16000 inimest päevas.
8) Energeetikakonverents  2017. aastal möödub esimesest energeetikakonverentsist 10 aastat.

Energeetikakonverents aitab ettevõtetel tutvustada energiatõhusaid lahendusi ja keskkonnasäästlikke
materjale. Leitakse koostööpartnereid teistest maakondadest ja kasvab ettevõtjate vaheline koostöö.
Seos: Tasuvaid töökohti saavad luua pidevalt kasvavad ja arenevad ettevõtted, millel on müügitulu
pidev kasv, mis omakorda eeldab tootmisefektiivsuse või teenustekvaliteedi pidevat tõstmist.
Mikroettevõtted on jätkusuutlikud vaid juhul, kui läbi koolituste, infopäevade jne paranevad
võimalused teenida rohkem tulu. Pakutavad üritused on suunatud sellele, et anda uusi teadmisi uutest
eteenuste arendamise võimalustest, energiasäästlikest lahendustest jms millega teha tulemuslikumaks
oma ettevõte või saada paremini hakkama ettevõtluskeskkonnas toimuvate muutustega.
Tegevus 1 alategevused
Alategevused
Alategevused, etapid

Kaasatud

Tegevuse algus ja

Oodatud tulemus (s.h.

organisatsioonid

lõppkuupäev

väljundindikaatorid)
Korraldatud aastas 1

Põlvamaa
Ettevõtjate tunnustamine

Omavalitsuste Liit,
Põlva Maavalitsus,

ettevõtjate
01.03.201701.03.2018

kohalikud omavalitsused

tunnustamisüritus
ettevõtjate vahelise
konkurentsi tõstmiseks
jms
Maakonnas liitunud

Osalemine KaguEesti
puiduklastris

MTÜ KaguEesti

puiduklasti tegevustega

Puiduklaster,

vähemalt 3 uut

kompetentsikeskus

01.03.201701.03.2018

TSENTER, kohalikud
omavalitsused

puiduettevõtet ja viidud
läbi toodete
presentatsioonid ja
messide külastused.

Rohemajanduse

EMÜ, Jäneda

ettevõtete
Maamajandus ja
tootearenduse ja disaini Infokeskus, MTÜ
koolitused

01.03.201701.03.2018

Tootearendus käigus 4
uue toote väljatöötamine

01.03.201701.03.2018

Osaletud 3l messill

Maaturism
Põlvamaa
Omavalitsuste Liit,

Maineürituste, messide,
koostöövõrgustike
ürituste korralduskulud

kohalikud
omavalitsused,
Piiriveere Liider,
Põlvamaa
Partnerluskogu, Põlva
Talurahvamuuseum

Rohelisema märgiga
Rohelisema märgi

Põlvamaa

kodulehe täiendus

Omavalitsuste Liit

01.03.201701.03.2018

liitunud vähemalt 5 uut
ettevõtjat ja loodud
vähemalt 5 uut toodet

Piiriülesed ja riigisisesed
õppereisid
ettevõtluskogemuse
laiendamiseks

Põlvamaa
Omavalitsuste Liit,
01.03.201701.03.2018
kohalikud omavalitsused

Õppereisil osalenud
vähemalt 20 ettevõtjat

Põlvamaa
Omavalitsuste Liit,
Kodumaise toodangu

kohalikud

müügipraktikum "Ökofes omavalitsused,
tival" ja "Põlvamaa

Piiriveere Liider,

päevad" turundusüritus

Põlvamaa
Partnerluskogu, Põlva

Korraldatud vähemalt
01.03.201701.03.2018

100 ettevõtjale
müügipraktikum "Ökofes
tival"

Talurahvamuuseum
Põlvamaa
Energeetikakonverents

Omavalitsuste Liit,

01.03.201701.03.2018

Põlva Maavalitsus
Ettevõtete parimatest

Osalenud vähemalt 50
ettevõtet
Meediakajastus iga kuu

praktikatest info

Põlvamaa

jagamine ja

Omavalitsuste Liit

01.03.201701.03.2018

meediakajastus
Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

PATEE tegevuste ja
ettevõtete parimate
praktikate kohta

Projektijuht Tiiu Marran –SA Põlvamaa Arenduskeskuse konsultant, on tegelenud viis aastat
alustavate ettevõtjate nõustamisega Interreg IIIC projektis „Uued strateegiad ja meetodid
ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkondades“, nõustanud ja aidanud koostada alustava
ettevõtja äriplaane ja starditoetuse taotlusi, lektorina alates 2004 aastast lugenud finantsanalüüsi ja
raamatupidamist. Omab konsulendi kutset (kutsetunnistus nr. 036004 ) ja konsultandi kutset
(kutsetunnistus nr. 066332). Juhtinud projekte „Maaelu mitmekesistamine“, „Talutoodangu
arendamine“, „Ühiselt turule“ , „Uus toode uued võimalused“, „Maaring“ , „Rohelisema märgi
arendamine“, Eesti – Läti projekt FOODART koordinaator jne. Samuti väiketoidutootjatele suunatud
trükiste „Põlvamaa talutoit“ ja „Maitsev Põlvamaa“, ning „trükise "Väiketootja turundusest. Kuidas
suurte tegijate vahelt välja paista" väljaandmise ja veebiväljaande koostamise eest vastutaja.
Trükise „Väiketootja tootearendusest. Kuidas oma tootega maitsekeeli tabada“ tegevuste korraldaja
ning „LõunaEesti ja PõhjaLäti traditsiooniliste rahvustoitude“ kokaraamatu projektijuht.Lisaks 2008
aastast tegelenud „Põlvamaa Rohelisema märgi“ võrgustikuga ja kordineerinud tööd. PATEE projektis
0,5 töökohaga.
Koolituste ja seminaride metoodikana on oluline selgitada välja sihtgrupi ja õpperühma õpivajadused;
koostada õppekava ja planeerida õpet; valmistada ette läbiviidava koolituse sisu koos koolitajaga ja
vastavalt vajadusele õppematerjalid. Koolituste ja ürituste korraldamine toimub nii teooria kui
praktilise õppena. Ürituste lõppedes kogume tagasisidet ja kaardistame ettevõtjate kasu ja uued
arendusoovid.
Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid
Kõigi seotud osapoolte kaasamine sisendi andmise

Arendustegevuste osas ei jõuta erinevate

ja tegevuste kavandamise protsessi. Kõigi

osapoolte vahel kokkuleppele

osapoolte ärakuulamine, sisendi analüüs ja
kompromissidele jõudmine.
Osalejate varajane otsimine, isiklik lähenemine

Potentsiaalsete osalejate vähene huvi

ettevõtjale teenuste pakkumisel. Vähese huvi
puhul saame kaasata ka naabermaakondade
ettevõtjaid oma maakonna tegevustesse.

Koolitustel, reisidel jms osalejad registreerivad aga Teavitame kaasnevatest kohustustest
jätavad kohale tulemata.
Haldusreformi mõju PATEE tegevuste
elluviimisele

eelregistreerimisel.
Koostöö teiste MAKdega, et ka haldusreformi
järgselt saaks PATEE tegevused kõigis
piirkondades ellu viidud.

Ettevõtted ei loo planeeritud mahus
uusi/uuendatud tooteid

Koostöö teiste MAKdega, et kavandatud
tegevustest saaks osa võimalikult suur ettevõtjate
hulk. Tagasiside küsimise abil püütakse leida
võimalikult spetsiifilisi tegevusi ettevõtluse
arendamiseks ja uute toodete väljatöötamiseks.

Tegevuste jätkusuutlikkkus
Kui esialgselt kavandatud tegevused on tulemuslikud, siis need tegevused jätkuvad. Vajadusel lisatakse
uusi tegevusi, mis aitavad eesmärgini jõuda.
TEGEVUS 2
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 2 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

Tegevuse jätkusuutlikkus

TEGEVUS 3
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega.

Tegevus 3 alategevused
Alategevused
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

TEGEVUS 4
Tegevuse nimetus ja kirjeldus, seos tugiprogrammi 20152016.a tegevuste ja tulemustega

Tegevus 4 alategevused
Alategevused
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

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
Tegevuste jätkusuutlikkus

Ennetamise, maandamise viisid

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

Tegevus 6 alategevused
Tegevus_6
Alategevused, etapid

Kaasatud
organisatsioonid

Tegevuse algus ja
lõppkuupäev

Oodatud tulemus (s.h.
väljundindikaatorid)

Valmidus projektitegevuste elluviimiseks, metoodika.

Tegevuste jätkusuutlikkkus

Riskijuhtimine
Riski kirjeldus

Ennetamise, maandamise viisid

III Eelarve
Eelarve
Nr.
1

Tegevuste kirjeldus kululiikide
lõikes

Nimetus

Kommentaar

Kogu
maksumus

Tegevus 1

51 700,00

1.1 Tegevus 1

51 700,00
1 ettevõtjaid
Ettevõtjate
tunnustamisüritus

väärtustav
tunnustamisüritus
aastas ca 3500 eur/ a

3 500,00

(2017 aastal möödub
esimesest
energeetikakonverents
ist 10. aastat. )
Suurüritus
Energeetikakonverents

keskkonnasäästlikele
ettevõtetele

7 000,00

vastvalminud
liginullenergia majas 
Põlva
riigigümnaasiumis
Rohelisema märgi
kodulehe täiendus

kodulehe uuendamine
ja mobiilversiooni
arendus

5 000,00

Ökofestival on 12.
aastat toimuv
Kodumaise toodangu

müügipraktikum

müügipraktikum "Ökofes ettevõtjatele. Osaleb
tival" turundusüritus
vähemalt 100

7 000,00

ettevõtet ja külastab 6
10000 inimest.
Piiriülesed ja riigisisesed
õppereisid
Läti reisi transport,
ettevõtluskogemuse

toitlustus ja majutus

4 000,00

laiendamiseks
Ettevõtete parimatest
praktikatest info

(lepingu alusel tellitav

jagamine ja

teenus) 12 kuud

1 400,00

meediakajastus
Rohemajanduse
ettevõtete
tootearenduse ja disaini
koolitused, ümarlauad (

2 spetsiifilist koolitust

lektori/ juhendaja tasu,
ürituste ruumide rent,

aastas

koolitusmaterjalide
trükk, seadmete rent)

3 750,00

Koostööleping
Võrumaa
Arenguagentuuriga
PATEE
kaasfinantseerimine
Osalemine KaguEesti
puiduklastris

puiduettevõtete
arendamiseks
(koolitused,
fotosessioonid,

12 000,00

messide külastused).
Sisaldub Võrumaa
Arenguagebntuuri
taotluses.
projektdokumentatsioo
ni koostamine ja

Toidukeskuse
käivitamine

ekspertarvamused

Maineürituste, messide,
koostöövõrgustike
ürituste korralduskulud
(rent, esinejate tasu,
boksi kujundus ja rent,
transportkulu)
7

Messiboksi
kujundamine ja
valmistamine; 3 messi
aastas (Uma Mekk,
Maamess, Tourest; 2

6 300,00

koostöövõrgustiku
üritust aastas;

Otsene personalikulu  VTA

13 600,00

7.1 Otsene personalikulu

13 600,00
Projektikonsultandi ja
koordinaatori
personalikulu

8

1 750,00

12 kuud

13 600,00

Kaudsed kulud

2 040,00

8.1 Kaudsed kulud

2 040,00
2 040,00
Projekti maksumus kokku: 67 340,00

Finantseerimine
Projekti eelarve:

67 340,00 EUR

Toetusena taotletav summa:

56 565,60 EUR

84,00%

Omafinantseering:

10 774,40 EUR

16,00%

Finantseerimine kokku:

67 340,00 EUR

100,00%

IV Täiendav info
Projekti tulemused ja väljundid
2018
Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

150

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv

2

Projekti indikaatorid
Mõju võrdsete võimaluste tagamisele

Neutraalne

Mõju regionaalarengule

Toetav

Mõju ühtsele riigivalitsemisele

Toetav

Vahearuande perioodid ja kulude jaotus perioodidel
Jah

Kas taotleja soovib esitada vahearuandeid?

Ei

Vahearuande perioodid ja kulude summa
Perioodi alguskuupäev

Perioodi lõppkuupäev

01.03.2017

01.03.2018

Perioodi kulude summa (toetus +
OF)
67 340

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.

