
Tartumaa Arendusselts (TAS)

Projekti kirjelduse vorm

I.Üldosa

(1) Meetme nimetus

Meede 3.1: Suurprojektide arendamine

Toetatav tegevus

  1. Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide arendamine

(2) Projekti pealkiri

Test projekt meede 3.1

(4) Projekti kood

7R20190915MT-3023

(5) Taotleja üldandmed

Taotleja nimi: * TAS

Taotleja vorm: * MTÜ

Taotleja registrikood: * 12345

Käibemaksukohustuslase nr: 

(6) Taotleja kontaktandmed

Maakond * : Tartu

Vald / linn * : Tartu

Küla, alev, alevik: 

Tänav, maja,krt. / talu * : Vaksali 17a

Postiindeks * : 12345

Juriidilise isiku epost * : ene@tas.ee

Telefon(id) * : 1234567

(7) Taotleja tegevuskoha aadress

Maakond : 

Vald / linn : 

Küla, alev, alevik: 

Tänav, maja,krt. / talu: 



Postiindeks: 

(8) Projektijuhi volitused

Projektijuht on ametlik esindaja 

(9) Projektijuhi andmed

Nimi : Ene Reedi

E-post : ene@tas.ee

Telefon(id) : 5037044

(10) Projekti ajaline kestvus

01.01.2020 - 31.12.2021

(11) Projekti tegevuste asukoht

Tasand: rahvusvaheline

Täpsusta asukoht:

Asukoht Tartumaal: Luunja



II. Projekti kirjeldus

(12) Projekti lühikokkuvõte

Projekt luuakse Tartumaa arendamiseks.

(13) Projekti teostajad ja nende ülesanded

TAS Projekti juhtimine

Soovi korral lisa projektijuhi ja koostööpartnerite CVd:

(14) Taotleja varasem kogemus

Pikaaegne projektide elluviimise kogemus.

Üleslaaditavad failid:

(15) Projekti vajalikkuse põhjendus ning sihtgrupid ja kasusaajad

Projekt on vajalik Tartumaa arendamiseks.

(16) Projekti eesmärk (eesmärgid) ning nende panus TASi strateegiliste eesmärkide täitmisele

Meetme 3.1, 3.2 ja 3.3. eesmärgid:
1. TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus.
2. TASi piirkonnas on elujõuline kogukond.

Projekti abil luuakse Tartumaa elanikele uued võimalused.

(17) Projekti tegevuste seotus TASi strateegia meetmetega

Planeeritava projektiga luuakse uus investeering, mis mõjutab kogu TASi piirkonda ning laiemalt kogu 
Lõuna-Eesti
regiooni.

(17.1) Erinevate sektorite kaasamine

Palun kirjeldage, kuidas on objekti arendamisel kaasatud osapooled erinevatest sektoritest (avalik, era- ja 
kolmas sektor).

Projekt viiakse ellu kolme osapoole koostöös.

(17.2) Kas arendatav objekt on mõeldud täielikult või osaliselt avalikult kasutamiseks?

Arendatav objekt on mõeldud täielikult tasuta avalikuks kasutamiseks.



(18) Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele

1. Kas projekti tulemusena luuakse uus või arendatakse edasi olemasolevat avalikuks kasutamiseks 
mõeldud objekti?

Projekti tulemusena luuakse uus avalikuks kasutamiseks mõeldud objekt.

2. Projektist otseste kasusaajate arv

Milline on otseste kasusaajate arv täna, sisesta number

0

Milline on prognoositav otseste kasusaajate arv 2 aastat pärast projekti lõppemist, sisesta number

3000

3. Milline on objekti arendamise mõju?

Palun nimetage kõik vallad, mida objekti arendamine otseselt mõjutab.

Luunja

Projekti laiem mõju

regionaalne



(18.1) Kas objekti arendamine toob kaasa uusi/parendatud tooteid või teenuseid?

Jah, objekti arendamine toob piirkonda uusi tooteid ja teenuseid.

Palun täpsustage, millised uued tooted ja teenused piirkonnas luuakse.

Luuakse uued teenused.

(19) Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus

1. Projekti tulemuslikkuse kirjeldus:

Projekti lõppedes on piirkonda lisandunud kuni 10 uut teenust.

2. Projekti jätkusuutlikkuse kirjeldus:

Projekti tegevusi viiakse ellu järgnevatel aastatel ning kavas on uued investeeringud.

3. Riskianalüüs:

Välja on toodud peamised riskid ning tegevused nende mõjude vähendamiseks.



(20) Projekti vastavus TASi läbivale printsiibile - uute ja innovatiivsete toodete arendamine

1. Projekti tegevused on uuenduslikud eelkõige:

 Regionaalsel tasandil

2. Palun põhjenda projekti uudsust vastavalt eelmises punktis valitud sihtgrupile/tasandile. Juhul, kui 
projekti tulemus on uudne mitmele sihtgrupile/tasandile, siis põhjenda neid kõiki.

Lõuna-Eesti pole sellist objekti veel olemas ja see toob piirkonda uusi elanikke ning külastajaid.

3. Kas projekti raames tehakse koostööd ülikoolide või teadusasutustega?

Ei, projektis ei toimu koostööd ülikoolide või teadusasutustega



III. Projekti eelarve

(21) Projekti eelarve

Tegevus
Esialgne 

abikõlbulik 
summa

Toetusmäär(%) Toetussumma
Valitud 

hinnapakkuja
Hinnapakkumiste 

arv

EHIT:
Ehitamine

7 000.00 50.0000 3 500.00 3

Kokku 7 000.00 3 500.00 3



(22) Eelarve põhjendus

Valitud on parima hinna ja kvaliteediga pakkumine.

(23) Majandustegevuse ülevaade

Näitaja tegelik 2016 2017 2018

Tulu

Liikme- ja sisseastumismaksud

Saadud tegevustoetused

Saadud projektide toetused

Teenuse ja/või müügitulu

Kulu

Tööjõukulud

Üldkulud

Projektide abikõlblikud kulud

Näitaja prognoos 2019* 2020 2021

Tulu

Liikme- ja sisseastumismaksud 1 2 3

Saadud tegevustoetused 1 2 3

Saadud projektide toetused 1 2 3

Teenuse ja/või müügitulu 1 2 3

Kulu

Tööjõukulud 1 2 3

Üldkulud 1 2 3

Projektide abikõlblikud kulud 1 2 3

* - (pp.kk.aaaa) - märkida kuupäev, mis on aluseks "tegelike näitajate" väljatoomisel.



IV. Dokumendid - kinnitused

(24) Projekti juurde lisatud dokumentide loetelu

Kohustuslikud dokumendid

Volitus, kui projektijuht on volitatud esindaja   Lisatud

Hinnapakkumused   Lisatud

Ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui vastava loa või teatise saamine on 
ehitusseadustiku kohaselt nõutav

  Lisatud

Kui investeering tehakse taotlejale mittekuuluval maa-alal, siis ärakiri dokumendist, mis 
tõendab, et taotlejal on õigus tehtavat investeeringut kasutada antud maa-alal vähemalt 
viis (ettevõtjatel kolm) aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest

  Lisatud

Äriplaan (ettevõtted) või arendusplaan (MTÜd, SAd ja KOVid)   Lisatud

Ehitise puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga või 
eskiisprojekt

  Lisatud

Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga 
MTÜ liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused; SA esitab asutajate ja nõukogu liikmete 
nimekirja

  Lisatud

Allkirjastatud koostöökokkulepped   Lisatud

Äriühingu puhul kinnitatud majandusaasta aruanne, mille äriregistrile esitamise tähtaeg 
on saabunud

  Lisatud

Täiendavad, vabal tahtel lisatud dokumendid

(25) Kinnitused

   Garanteerin projektile omaosaluse eelarves näidatud mahus. 

   Kinnitan, et kavandatava tegevuse või investeeringu maksumusse on arvestatud vaid toetatavate 
tegevuste abikõlblikud kulud. 

   Kinnitan, et kõik projekti juurde lisatud dokumendid ja kinnituskirjad on tõesed ja
kooskõlastatud kolmandate seotud osapooltega. 

   Kinnitan, et pole seotud ühegi projektitaotluse juurde lisatud hinnapakkumusega (vt Leader-
meetme määrus § 33 lg 5, riigihangete seadus). 

   Kinnitan, et projektitaotluse juurde lisatud hinnapakkumused vastavad Leader-meetme 
määruses toodud nõuetele (vt § 19 lg 8 - hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja 
arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, 
registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse 
kehtivusaega ja toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga 
maksumust). 

   Kinnitan, et kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti kohta, mille kohta taotlen toetust
Leader-meetme raames, ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringuobjekti 
kohta kulu hüvitamiseks riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest ega 
muud
tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi. 



   Kinnitan, et ei muuda vähemalt viie (ettevõtjal kolme) aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest
selle investeeringuobjekti sihtotstarvet, mille kohta olen toetust taotlenud ja saanud. 

   Kinnitan, et teavitan Tartumaa Arendusseltsi projekti tegevuste ja taotleja andmete 
muudatustest. 

   Kinnitan, et olen nõus ja soovin saada projektitaotlusega seotud menetlustoimingute ja otsuste 
kohta informatsiooni elektroonilisel teel minu e-posti aadressile. 

(26) Kinnitamise aeg

15.09.2019


