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PÄIKESEPANEELIDE INVESTEERINGUTOETUSE TAOTLUS 

1. Toetuse taotleja
Taotleja ärinimi 
Registrikood 
Postiaadress 
Telefon 
E-post
Taotleja esindusõigusliku isiku nimi 
(isik, kellel on vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele taotleja esindusõigus või 
kellele on antud vastav volitus)  
Esindusõigusliku isiku e-post 
2. Projekti andmed

Hoone aadress 

Ehitisregistri kood 

Kinnistusregistriosa number 

3. Energiatootmisseadme soetamise ja paigaldamise ajakava (taotleja märgib hinnangulise ajakava,
arvestades, et toetatavad tegevused peavad olema teostatud 12 kuu jooksul arvates toetuse taotluse
rahuldamise otsuse tegemisest)
Projekti algus (märkida päev/kuu/aasta) 

Projekti lõpp (märkida päev/kuu/aasta) 

4. Toetatavad tegevused (Taotleja märgib milliste määruse § 5 lg 2 kohaste kulude jaoks toetust taotletakse)

Energiatootmisseadme paigaldamise projekteerimine 

Energiatootmisseadme soetamine 

Energiatootmisseadme paigaldamine 

5.1 Energiatootmisseadme tootja (märkida nimi 
ja registrikood) 

Käesolev toetuse taotlus koos selle lisadokumentidega on vastav ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 
määrusele „Päikesepaneelide investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord“(edaspidi nimetatud määrus) 
ja selle alusel on võimalik taotleda toetust määruse § 1 sätestatud eesmärgil. Käesolevas toetuse taotluses ja 
selle lahutamatuks lisaks olevates lisadokumentides sisalduv teave on toetatava projekti rakendamise, kontrolli 
ja järelevalve alusdokument ja taotluses ning selle lisadokumentides sisalduv teave on taotlejale projekti 
elluviimisel siduv. Taotlus koos selle lisadokumentidega tuleb esitada Sihtasutusele KredEx digitaalselt 
allkirjastatuna e-kirjaga aadressil paneelid@kredex.ee või KredEx e-keskkonna kaudu.  

mailto:paneelid@kredex.ee
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5.2 Energiatootmisseadme paigaldaja (märkida 
nimi ja registrikood) 
6. Projekti eelarve (taotleja näitab projekti kogueelarve kululiikide lõikes. Kõik kulud märkida koos
käibemaksuga)

Kululiik Kogumaksumus, s.h 
eraldi käibemaks 
(eurodes) 

Abikõlblik osa kulust 
(eurodes) 

Omafinantseeringu 
summa (eurodes) 

Toetuse summa 

Energiatootmisseadme 
paigaldamise 
projekteerimine  
Energiatootmisseadme 
soetamine   
Energiatootmisseadme 
paigaldamine  
7. Projekti rahastamine

Taotletav toetuse summa kokku 

Taotleja omafinantseering (märkida summa ja liik, 
näiteks kas tegemist eelarveliste vahendite, laenu, 
muu toetusega ja vastav summa eurodes)   
Projekti maksumus kokku 

8. Muud rahastamisallikad (juhul, kui taotleja on projektile või projekti tegevustele taotlenud ja saanud toetust
samal ajal mitmest toetusmeetmest või muust riigieelarvelisest, Euroopa Liidu või muust välisabi
finantseerimisvahendist, esitab taotleja vastavasisulise teabe alljärgnevalt, tuues välja toetustmeetme ja/või
muu finantseerimisallika nimetus, finantseeringu saamise aja ning summa)

9. Taotleja täiendavad andmed (märgitakse määruses toodud taotleja puhul)

9.1. Taotleja viimase majandusaasta 
müügikäive 

9.2. Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatoris 
(EMTAK) sätestatud tegevusala (vastavalt määruse 
§ 11 lõikele 2 märkida valdkond ja sellele vastav
EMTAK jagu)
9.3. Taotleja staatus (vastavalt määruse § 13 lg 2 p-le 
9 märkida, kas taotleja on autonoomne, partner või 
seotud ettevõte) 

9.4. Taotleja seosed (vastavalt määruse § 13 lg 2 p-le 
10 märgib taotleja, andmed oma kontserni liikmete, 
taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju 
omava ettevõtte kohta. Juhul, kui vastavad seosed 
puuduvad, märkida „puuduvad“) 
10. Taotleja kinnitused

Käesoleva taotluse allkirjastamisega kinnitan järgnevat:  
10.1. Olen tutvunud määrusega;  
10.2. Taotluses ja selle lisadokumentides esitatud andmed on täielikud ja õiged;  
10.3. Oman toetatavate tegevuste elluviimiseks vajalikku omafinantseeringut; 
10.4. Taotluse allkirjastanud isik on taotleja esindaja vastavalt kehtivatele õigusaktidele või talle on antud õigus 
esindada taotlejat volituse alusel;  
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10.5. Taotlusega seotud teabe ja dokumentide edastamine, sealhulgas taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise 
või rahuldamata jätmise otsuse kättetoimetamine Sihtasutuse KredEx poolt on lubatav taotluses näidatud 
taotleja e-posti või juhul, kui taotleja e-posti ja taotleja esindaja e-posti aadress erinevad, taotleja esindaja e-
posti aadressile;  
10.6. Olen valmis viima taotluses nimetatud tegevused ellu vastavalt määruses toodud nõuetele, sealhulgas 
esitama tehnosüsteemide muutmise või tervikliku asendamise korral nõuetekohase ehitusteatise vastavalt 
kehtivale ehitusseadustikule);  
10.7. Hinnapakkumisi võttes olen lähtunud määruse § 6 lg 6 toodust, mille kohaselt hinnapakkumise tegija ega 
tema osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osakust teise hinnapakkumise tegija äriühingus 
ega kuuluda teise hinnapakkumise tegija juhatusse või nõukokku;  
10.8. Olen vältinud huvide konflikti.  
11. Taotluse lisadokumendid (tähistada allpool toodud nimekirja kohaselt, valides kohalduv variant)

Käesoleva taotluse lahutamatud lisad on: 

Esindaja volitus, kui taotlejat esindav isik tegutseb 
volituse alusel  
Omafinantseeringut tõendav dokument 

Energiatootmisseadme ja selle paigaldamise 
hinnapakkumised 
Tarbimiskoha elektri tarbimise ja 
energiatootmisseadme eeldatava aastase 
energiatoodangu andmed (KredExi vormil) 
Energiatootmisseadme paigaldamise projekt 

Mittetulundusühingu ja korteriühistu puhul 
üldkoosoleku otsus 
Kohaliku jaotusevõrguettevõtja väljastatud 
liitumispakkumine (esitatakse võrguga liitumisel) 
Hoone energiamärgis (esitatakse juhul, kui märgis ei 
ole kättesaadav EHRist)  
Muu (esitatakse vajadusel) 

12. Hinnapakkumiste põhjendus (vastavalt määruse § 6 lg 4 ja 13 lg 2 p-le 14, märgib taotleja 
teabe hinnapakkumise valikukriteeriumite kohta):

13. Märkused
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14. Rekvisiidid

Allkirjastamise koht ja aeg: 

Taotleja nimel taotluse allkirjastava isiku ees- ja perekonnanimi: 

allkirjastatud digitaalselt 

Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik) 
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