Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse taotlus
Käesolev toetuse taotlus koos selle lisadega esitatakse majandus- ja taristuministri 24.08.2020.a määruse nr 51
„Korterelamu elemendipõhise rekonstrueerimise toetuse andmise tingimused ja kord“ (edaspidi nimetatud Määrus)
alusel toetuse taotlemiseks ja see on toetatava projekti hindamise, rakendamise ja kontrolli, sh kõigi eelnimetatutega
seonduvate toimingute alusdokument. Toetuse taotleja on kohustatud täitma kõik taotluse väljad korrektselt ning selgelt
ning toetuse taotlus peab olema allkirjastatud toetuse taotleja või tema volitatud esindaja poolt. Toetuse taotluses
esitatud teave on toetuse taotlejale projekti elluviimisel siduv, v.a juhul kui kohalduvates õigusaktides on ette nähtud
teisiti.
1.

TOETUSE TAOTLEJA

Taotleja (märkida
korteriühistu nimi)
Registrikood
Postiaadress
Taotleja telefon
Taotleja e-post
Taotleja esindusõiguslik isik
Taotleja kontaktisik ja tema
kontaktandmed, sh telefoni nr
Korterelamu ehitisregistri kood
2. TOETATAVATE TEGEVUSTE MAKSUMUS JA TAOTLETAV TOETUS
2.1 Toetatava projekti eeldatav maksumus (märgi eurodes kõigi Määruse §-s 6 toodud
toetatavate tegevuste
eeldatavad abikõlblikud kulud
kokku,
s.h ehitusprojekti
koostamise,
selle aluseks oleva ehitusuuringu,
ehitise
auditi,
rekonstrueerimistööde,
tehnilise konsultandi ning omanikujärelevalve teenuse
kogumaksumus. Arvesta, et käesolevas punktis nimetatud eeldatav kulu peab vastama
käesoleva taotluse punktis 3 kirjeldatud toetatavatele tegevustele).
2.2 Taotleja omafinantseering (märgi toetuse taotleja omavahendid ja laenusumma kokku
eurodes, arvestades et omafinantseeringu määr peab katma toetatava projekti abikõlblikest
kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata ning omafinantseeringuna ei käsitleta toetust
teisest meetmest või riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi vahenditest)
2.3 Taotletav toetuse osakaal (kuni 50% abikõlblikest kuludest)
Taotletav rekonstrueerimistööde osakaal abikõlblike kulude kogumaksumusest (märgi
protsent)
Taotletav ehitusprojekti koostamise toetuse osakaal (märgi protsent)
Taotletav tehnilise konsultandi teenuse toetuse osakaal (märgi protsent)
Taotletav omanikujärelevalve teenuse toetuse osakaal (märgi protsent)

2.4 Rahastamisallikate kokkuvõte

Summa

Sihtasutuselt KredEx taotletav toetus (märgi summa)
Renoveerimislaen (märgi summa)
Taotleja omavahendid, mis ei ole renoveerimislaen (märgi summa)
Muud toetused (märgi summa)
Renoveerimislaen, omavahendid ja muud toetused kokku (märgi summa)
Projekti summa kokku
3. TOETATAVATE TEGEVUSTE KIRJELDUS (märgi järgnevalt iga toetatava tegevuse järgi lahtris
„jah“, kui soovid toetatava projekti raames vastava tegevuse teostada. Arvesta, et näidatud tegevuste eeldatav
kulu peab olema käesoleva taotluse punktis 2.1 nimetatud summa)
3.1. Avatäidete vahetamine või renoveerimine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.2. Fassaadi rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.3. Küttesüsteemi asendamine, rekonstrueerimine ja tasakaalustamine, sh
küttesüsteemi tasakaalustamise protokolli koostamine ning kaasnevad tööd

jah

3.4. Rõdude ja/või lodžade rekonstrueerimine või lisamine, klaasi paigaldamine
või rõdude asendamine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.5. Soojustagastusega ventilatsioonisüsteemi ehitamine või ventilatsioonisüsteemi
rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.6. Ehitusprojekti koostamine ja selle aluseks oleva ehitusuuringu ja ehitise auditi
tegemine vajadusel

jah

3.7. Omanikujärelevalve teenuse kasutamine

jah

3.8. Tehnilise konsultandi teenuse kasutamine

jah

3.9. Akende, tuletõkke- ja välisuste vahetusest ning kütte-ja ventilatsioonisüsteemi
ehitamisest tuleneva siseviimistluse taastamine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.10. Hoonesse sisse- ja väljapääsuks lifti ehitamine ja/või trepimademetele
panduste ja käsipuude paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.11. Katuse ja katuslae rekonstrueerimine, soojustamine ja/või varikatuse lisamine
ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.12. Keldri rekonstrueerimine, soojustamine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.13. Lokaalse taastuvenergia kasutamiseks vajalike seadmete soetamine ja
paigaldamine ning sellega kaasnevad tööd

jah

3.14. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi paigaldamine, asendamine või
rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd

jah

3.15. Üldkasutatavatel pindadel asuva hoone elektrisüsteemi asendamine või
rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd

jah

4. LISAANDMED TOETATAVA PROJEKTI KOHTA
4.1.Varasemad tegevused (Juhul, kui korterelamus on varasemalt rekonstrueerimistöid teostatud, kirjelda millal ja
milliseid

4.2. Toetatava projekti kasusaajad (näita arvuliselt projekti elluviimise tulemusel otsesed kasusaajad.
Juhul, kui toetuse taotlemise ajal on korterelamus asuvatel korteriomanditel juriidilisest isikust omanikke, too vastavad
omanikud koos nendele kohalduva omandi osakaalu ja korteriomandi numbriga eraldi välja)

5. TOETATAVA PROJEKTI ELLUVIIMISE AJAKAVA
5.1.
Toetatavate tegevuste elluviimise periood
(Märgi kõrvalasuvas lahtris täpsusega kuu ja
aasta, arvestades Määruse § 10 toodut)
6. TEAVE TOETATAVA PROJEKTI KULUDELE TEISEST TOETUSMEETMEST VÕI
RIIGIEELARVE, MUU AVALIKU SEKTORI VÕI VÄLISABI VAHENDITEST TOETUSE
TAOTLEMISE JA SAAMISE KOHTA
6.1. Kas toetuse taotleja on taotlenud või kavatseb taotleda Määruse alusel toetatava ja
käesolevas toetuse
taotluses kirjeldatud projekti kuludele teisest toetusmeetmest, muudest riigieelarvelistest või välisabi
vahenditest toetust? (märgi taotletud summa eurodes, taotluse esitamise kuupäev, toetust eraldav asutus)
Ei

Jah

6.2. Kas käesolevas taotluses kirjeldatud projekti on rahastatud varem mõnest teisest allikast, st tegemist on
jätkuva projektiga seotud taotlusega? (märgi varasema rahastamise allikas ning rahastaja)
Ei

Jah

6.3. Kas toetuse taotlejal on võlgnevusi või täitmata kohustusi avalikest vahenditest (nii Eesti riigi kui
Euroopa Liidu poolt) saadud abi osas? (märgi vastava võlgnevuse või täitmata kohustuse summa,
võlausaldaja nimi, abi nimetuse ning saamise aeg ning võlgnevuse tekkimise aeg)
Ei

Jah

7. TOETUSE TAOTLEJA KINNITUSED
7.1. Käesoleva toetuse taotluse allkirjastamisega kinnitan alljärgnevat:
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8

Kohustun käesolevas toetuse taotluses kirjeldatud projekti viima ellu vastavalt käesolevas toetuse taotluses
sisalduvale teabele ja Määrusele ning täitma kõiki muid Määruse alusel tekkivaid kohustusi;
Toetuse saajaks kvalifitseerumisel aktsepteerin täielikult Sihtasutuse KredEx valitud ehitusprojekti koostajat ja
rekonstrueerimistööde teostajat ning kohustun sõlmima vastavad lepingud ja need Sihtasutusele KredEx esitama
hiljemalt Määruse § 19 lg 2 punktis 1 toodud tähtaja jooksul;
Omanikujärelevalve ja tehnilise konsultandi teenuse tellimiseks vajalike hangete läbiviimisel juhindun täielikult
Määruse §-st 26;
Olen nõus, et käesolevas toetuse taotluses kirjeldatud projektiga seotud haldusakte, dokumente ja teavet võib
Sihtasutus KredEx mulle kätte toimetada elektrooniliselt käesolevas toetuse taotluses toodud elektronposti
aadressile;
Kinnitan, et ei taotle käesoleva toetuse taotlusega toetust kulule, millele on toetust juba eraldatud teisest
toetusmeetmest või riigisisestest või muudest välisabi vahenditest;
Olen teadlik, et eraldatud toetus võidakse tagasi nõuda, kui esinevad Määruse § 32 nimetatud toetuse
tagasinõudmise alused või toetuse taotluse rahuldamise otsus võidakse kehtetuks tunnistada, kui esinevad
Määruse § 25 lg 10 nimetatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused;
Olen valmis osutama igakülgset abi ning väljastama kõiki küsitud andmeid Sihtasutusele KredEx, viimase poolt
nimetatud kolmandatele isikutele ning audiitoritele ning mõistan, et seoses eraldatud toetusega võidakse toetuse
saajat auditeerida ja kontrollida;
Kõik käesolevas toetuse taotluses ja selle lisadokumentides esitatud andmed on korrektsed ning vastavad tõele.

8. TOETUSE TAOTLUSE LISADOKUMENDID
8.1 Energiamärgis (hoone mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinev energiamärgis, mis on
koostatud mitte varem kui 03. mail 2013.a)

jah

8.2 Korteriühistu
üldkoosoleku protokoll (selles peab olema toodud
rekonstrueerimistööde teostamise otsus, rekonstrueerimistööde ja kaasnevate teenuste kirjeldus, jah
vajadusel renoveerimislaenu võtmise otsus projekti elluviimiseks ning laenu võimalik
maksimaalne summa)
8.3 Korteriühistu liikmete nimekiri, mis ei ole varasem kui 30 kalendripäeva enne toetuse
taotluse esitamist
jah

(allkirjastatud digitaalselt)
Toetuse taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi:

