Väikeelamute energiatõhususe suurendamise
toetuse taotlus 1
1. Toetuse taotleja andmed (kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik, ühis- või
kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või
hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik)
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood

Telefon

E-post

2. Taotletava toetuse aluseks oleva väikeelamu andmed
Elamu aadress (tänav, maja, küla/linn, maakond, sihtnumber)

Ehitisregistri kood

Katastriüksuse tunnus

2.1 Toetatava projekti raames elluviidavad tegevused
Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad rekonstrueerimistööd (sh
seadmete soetamine)

Jah

Rekonstrueerimistööde projekteerimine (ehitusprojekti koostamine)

Jah

Rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamine

Jah

Taastuvenergia
tootmisseadme
koos
energia
muundamiseks,
tarbimiskoormuse juhtimiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike
seadmete soetamine, paigaldamine ja kaasnevad tööd

Jah

Siseviimistluse taastamisega seotud kulu

Jah

Taotletava toetuse abil teostatava rekonstrueerimise maht (valida
järgnevalt kas terviklik või osaline rekonstrueerimine, mida väikeelamus
planeeritakse)

Terviklik rekonstrueerimine

2.2 Planeeritud tegevuste elluviimise periood (vastavalt toetuse andmise aluseks oleva määruse § 8 lg-s 2
toodule lõppeb projekti abikõlblikkuse periood hiljemalt 12 kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest arvates)
Toetatavate tegevuste elluviimise eeldatav tähtaeg kokku (märkida kuudes):

2.3. Tööde planeeritavad teostajad (ettevõtte nimi ja registrikood)
Rekonstrueerimistööde teostaja:
Tootmisseadme paigaldaja:
Kütteseadme paigaldaja:
Projekteerimise teostaja:
Omanikujärelevalve teostaja:
Siseviimistluse teostaja (märkida juhul kui erineb rekonstrueerimistööde teostajast):
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Käesoleva toetuse taotluse alusel taotletakse toetust majandus- ja taristuministri 01.06.2020.a määruse nr 30 „Väikeelamute energiatõhususe
suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ (edaspidi nimetatud ka toetuse andmise aluseks olev määrus) alusel ja nimetatud määruse §s 9 toodud määras.
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3. Taotletava toetuse summa (toetusmäär vastavalt toetuse andmise aluseks oleva määruse §-s 9 toodud määras
ja maksimaalses toetussummas)

Rekonstrueerimistööde maksumus (sh siseviimistluse maksumus)

Summa numbrites

Taastuvenergia tootmisseadme soetamise ja/või paigaldamise maksumus Summa numbrites
Projekteerimise maksumus

Summa numbrites

Omanikujärelevalve teenuse maksumus

Summa numbrites

Projekti abikõlblik kogumaksumus

Summa numbrites

Omafinantseeringu summa

Summa numbrites

Taotletav toetuse summa

Summa numbrites

4. Taotlusele lisatavad dokumendid
Rekonstrueerimistööde teostamise hinnapakkumised 2

Jah

Omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (nt arvelduskonto väljavõte või laenuotsus)

Jah

Taotluse
esitamisele
eelneva
energiatarbimisandmete vormil

kalendriaasta,

s.o

2021.a

energiatarbimise

ülevaade

Jah

Ehitusprojekt (esitatakse vajadusel, juhul kui vastav kohustus ehitusprojekti koostamiseks tuleneb
Jah
ehitusseadustikust)
Volikiri (esitatakse vajadusel, juhul kui esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, samuti ühis- või
Jah
kaasomandis olevate kinnisasjade puhul)
Energiatõhususe tõendamise energiaarvutus väikeelamu energiatõhususarvu kalkulaatoriga või
Jah
simulatsioonarvutusena (esitatakse väikeelamu tervikliku rekonstrueerimise korral)
Jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine (esitatakse juhul, kui taastuvenergia tootmisseade
Jah
paigaldatakse piirkonnas, kus on jaotusvõrk)

5. Ülevaade projekti muudest rahastamisallikatest
Juhul, kui taotleja on taotlenud või saanud projektile või
projekti tegevustele teisest meetmest või riigieelarvelisest,
Euroopa Liidu või välisabi vahendist toetust, nimetada
kõrvalolevas lahtris vastavad rahastusallikad, toetusmeetme
nimi ning toetuse taotlemise/toetuse saamise aeg.

5. Taotleja kinnitused ja nõusolekud
Käesoleva taotluse esitamisega kinnitan alljärgnevaid faktilisi asjaolusid ja oma teadlikkust järgnevast:
-

-

Oman toetatava projekti elluviimiseks omafinantseeringut osas, mida toetus ei kata;
Käesolevas taotluses ja sellega koos esitatud lisadokumentides toodud teave on õige;
Viin toetatavad tegevused ellu vastavalt ehitusseadustiku §-des 19 kuni 24 nimetatud nõuetele ning juhul, kui
toetatavate tegevuste hulka kuulub taastuvenergia tootmisseadme ühendamine elamu tehnosüsteemidega, on
elektritööde teostaja kantud majandustegevuse registrisse seadmetöö elektritöö tegevusalal vastavalt seadme
ohutuse seadusele;
Juhul, kui käesoleva taotluse alusel eraldatud toetust rahastatakse perioodi 2014-2020 struktuuritoetuste või taasteja vastupidavuskava alusel toetuse andjale eraldatud eelarvelistest vahenditest, olen teadlik, et toetatava projektiga
seotud väikeelamule kaasneb vastava projekti rahastusega teavituskohustus (plakati ülesseadmine koos vastava
sümboolikaga, millel kajastatakse rahastusskeemi logo). Käesolevas punktis toodud kinnituse andmisega kinnitan
ühtlasi oma teadlikkust asjaolust, et täpsemad juhised vastava teavituskohustuse täitmiseks, juhul kui see eraldatud
toetusele rakendub, annab mulle toetuse andja.

Juhul, kui teostan toetatava projekti raames taastuvenergia tootmisseadme soetamise ja paigaldamise ja sellega kaasnevad
tööd, siis kinnitan, et kohustun teostama ka vähemalt toetuse andmise aluseks oleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 või 2
nimetatud tööd. Seoses eeltooduga kinnitan oma teadlikkust asjaolust, et kui välisseinad või katus on soojustatud 2000.a
aastal või hiljem vähemalt 10cm paksuse kihiga, ei ole toetuse andmise aluseks oleva määruse § 5 lõike 1 punktis 1 või 2
nimetatud tööde tegemine kohustuslik ja toetuse andmise aluseks oleva määruse § 6 lõike 2 punktides 1-2 toodud
soojusläbivuse nõudeid ei kohaldata.

Jah
Kinnitan, et toetuse objektiks oleva väikeelamu välisseinad või katus on soojustatud 2000.a aastal või hiljem vähemalt
10cm paksuse kihiga.

Jah
2

Taotlejal on kohustus esitada tööde teostamiseks vähemalt kolme omavahel sõltumatu pakkuja pakkumist, mis vastavad toetuse andmise aluseks
oleva määruse §-s 14 toodule.
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Kinnitan, et toetuse taotlejana ei ole mul karistusseadustiku § 209, 2091, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud
kehtivat karistust. Lisaks eeltoodule kinnitan, et juhul kui esineb maksuvõlg riigile, ei ole see koos intressiga suurem kui 100
eurot või see on ajatatud.

Jah
Kinnitan, et ma ei ole eelneva viie aasta jooksul rikkunud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega (sh Sihtasutusega
KredEx ega Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega) sõlmitud lepingu tingimusi ega eelnimetatud sihtasutuste antud
haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.

Jah
Kinnitan, et mulle ei ole varasemalt käesolevas taotluses toodud tegevuste teostamiseks toetust eraldatud.

Jah
Olen nõus, et taotlusega seotud dokumente, s.h taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse mulle
kätte taotluses näidatud elektronposti aadressil.

Jah
Olen nõus, et Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (endise ärinimega Sihtasutus KredEx) töötleb minu taotluses esitatud
isikuandmeid ja vajadusel edastab neid kolmandatele isikutele taotluse menetlemiseks ja andmete kontrolliks. Lisaks
eeltoodule kinnitan, et olen teadlik juhtudest, millal mul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja oma
isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ning oma isikuandmetele juurdepääsu võimaldamist.

Jah
Märkused:

Kuupäev

Nimi

Allkiri
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