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korralduse nr 2-3/6 "Ettevõtlustoetuse
andmise korra rakendamiseks vajalike
dokumendivormide kinnitamine"
Lisa 1

ETTEVÕTLUSTOETUSE TAOTLUS
I TAOTLEJA ÜLDANDMED
Taotleja nimi

Äriregistrikood

Telefon

E-post

Veebiaadress

Tegevuskoha aadress

KMKR

Arvelduskonto / IBAN

Taotleja esindusõigusliku isiku andmed
Ees- ja perekonnanimi
Ametikoht
Telefon, e-post
Taotleja põhitegevusala(d)
(nimetused ja EMTAK koodid)

Täiskohaga töötajate arv

Taotleja lühikirjeldus (ettevõtte poolt pakutavad tooted/teenused, peamised kliendid, senised olulisemad
investeeringud, planeeritavad arendustegevused ja muu ettevõtte jaoks oluline info)

II PROJEKTI TEGEVUSED
Projekti raames loodavate töökohtade arv
Projekti tegevuste alguskuupäev
(tegevuste ja kulude abikõlblikkuse algus)
Toetuse sihtotstarve

Põhjendus toetuse kasutamise otstarbe kohta

Projekti tegevuste lõppkuupäev
(tegevuste abikõlblikkuse lõpp)

III PROJEKTI EELARVE
Kululiik

Tähtaeg

(vajadusel lisada ridu)

KULUD KOKKU (EUR)
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Omafinantseeringu suurus on vähemalt 50% projekti kogumahust

Põlva valla toetus
(EUR)

Omafinantseering1
(EUR)

KOKKU
(EUR)

IV TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD (märkige märkeruutu linnuke)
Lisa 1

Kolm sõltumatut hinnapakkumist projekti eelarves näidatud kulude kohta

Lisa 2

Kui taotluse esitaja ei ole taotleja seadusjärgne esindaja, lisatakse esindusõigust
tõendav volikiri

Lisa 3

Muu (nimeta)
V TAOTLEJA KINNITUS

Taotluse allkirjastamisega kinnitan:
1. taotleja on kantud Eesti Äriregistrisse ning tema peamine tegevuskoht on Põlva vald
2. taotleja on tegutsenud vähemalt üks majandusaasta
3. taotlejal on riiklikud ja kohalikud maksud tasutud; maksuvõla ajatamise korral on maksud
tasutud ajakava kohaselt
4. taotlejal on projekti omafinantseerimiseks vajalikud vahendid
5. taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust
6. taotleja ei ole taotluse esitamisele eelnenud 12 kuu jooksul töötajaid koondanud ega vähendanud
täistööajaga töötaja(te) tööaega
7. kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad
Nõustun taotluse menetlemisega seotud dokumentide saatmisega elektroonilises vormis e-posti
aadressile
/e-posti aadress/

Kuupäev

Ees- ja perekonnanimi

Allkiri2

Taotlus koos lisadega esitatakse Põlva Vallavalitsusele kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
info@polva.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressile Kesk 15, 63308 Põlva.
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Juhul kui taotlus allkirjastatakse ja esitatakse digitaalselt, kirjutada allkirja lahtrisse "Allkirjastatud digitaalselt"

