Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse taotlus

1. Toetuse taotleja
Taotleja nimi (kohaliku omavalitsuse üksus või tema
valitseva mõju all olev üksus)
Registrikood
Postiaadress
Taotleja esindusõigusliku isiku nimi (isik, kellel on
vastavalt kehtivatele õigusaktidele taotleja esindusõigus
või kellele on antud vastav volitus)
Esindusõigusliku isiku isikukood
Esindusõigusliku isiku e-post
Esindusõigusliku isiku telefon
2. Taotletava toetuse aluseks olev ehitis
Ehitise aadress

Katastriüksuse tunnus
Ehitisregistri kood (kui on)

Suletud netopind m2

3. Projekti 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 abikõlblike kulude jaoks toetust
taotletakse)
Ehitise lammutamise ehitusprojekti koostamise kulu
Jah
Ehitise osalise või täieliku lammutamisega seotud kulud

Jah

Lammutusjäätmete käitlemisega ja krundi korrastamisega seotud kulud Jah
Krundi haljastamisega seotud kulud
Jah
5. Projekti eelarve
Kululiik

Taotletav toetuse
summa

Omafinantseeringu summa

Kokku

Ehitise lammutamise ehitusprojekti
koostamine
Ehitise lammutamine
Lammutusjäätmete käitlemine ja krundi
korrastamine
Krundi haljastamine
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6. Projekti rahastamine
Taotletav toetuse summa kokku
Taotleja omafinantseering kokku
Projekti maksumus kokku
6.1 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 toetusmeetme ja/või muu
finantseerimisallika nimetuse, finantseeringu saamise aja ning summa)

7. Taotluse lisadokumendid (tähistada allpool toodud nimekirja kohaselt, valides kohalduv variant)
Käesoleva taotluse lahutamatud lisad on:
Haldusakt rahaliste vahendite eraldamise kohta

Jah

Otsus ehitise lammutamiseks

Jah

Ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt ja ehitusteatis või ehitusluba

Jah

Kinnistusraamatu väljavõte kinnistu või selle korteriomandite kuuluvuse kohta

Jah

Juhul, kui tegemist hoonestusõigusega koormatud kinnistuga, dokument, mis tõendab
hoonestusõigust taotleja kasuks vähemalt 15 aastat ning hoonestusõiguse omaja õigust Ei
ehitis lammutada
Foto(d) lammutatava objekti kohta

Jah

Muinsuskaitseameti kooskõlastus (vajadusel)

Ei

Volikiri kui esindaja tegutseb volituse alusel (vajadusel)
Muu dokument (vajadusel)

Ei
Ei

8.Märkused:

9. Taotleja kinnitused
Käesoleva taotluse allkirjastamisega kinnitan järgnevat:
- nõustun esitama taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
- võimaldan kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sh teha paikvaatlust;
- teavitan viivitamata taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest, mis võivad mõjutada otsuse tegemist;
- täidan teisi ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 01.11.2018.a määruses nr 57 „Kasutusest välja langenud
ehitiselammutamise toetuse tingimused ja kord“ ja muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud kohustusi ja
esitan Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele (endise ärinimega Sihtasutus KredEx) informatsiooni, mis
võib mõjutada otsuse tegemist.
10. Rekvisiidid
Allkirjastamise koht ja aeg: ___________________________________
Taotleja nimel taotluse allkirjastava isiku ees- ja perekonnanimi: ____________________________
Taotleja allkiri (allkirjaõiguslik isik)
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