KINNITATUD
regionaalministri 28.01.2011
käskkirjaga nr 1-4/18
LISA
HAJAASUSTUSE VEEPROGRAMMIST
TOETUSE TAOTLEMISE VORM

PROJEKTI REGISTREERIMINE JA FINANTSEERIMINE (täidab kohalik omavalitsus):
Registreerimiskuupäev:
Taotluse nr:
Lepingu nr:
Finantseerimisotsus ja kuupäev:

TAOTLEJA JA KAASTAOTLEJATE ANDMED (täidab taotleja)
Taotleja nimi:
Isikukood (füüsilised isikud):
Registrikood (mittetulundusühing või
sihtasutus):
Kinnistu nimi ja katastriüksuse nr:
Telefon:
E-post:
Postiaadress:
Kaastaotlejate andmed*:

Juhul kui kaastaotleja on mittetulundusühing või
sihtasutus, siis lisada ka registrikood

Nimi:
Isikukood:
Kinnistu nimi ja katastriüksuse nr:
Telefon:
E-post:
Postiaadress:
* mitme kaastaotleja puhul jätkata loetelu
MAJAPIDAMISTE ANDMED
Majapidamises elavate inimeste arv: sh
18-

alla muu
kohaliku
omavalitsuse

2
aastaseid poolt eelistatava
sihtrühma
esindajaid*
Taotleja majapidamises elavate isikute arv
Kaastaotleja (1) majapidamises elavate isikute arv
Kaastaotleja (2) majapidamises elavate isikute arv
Kaastaotleja (3) majapidamises elavate isikute arv
*vajadusel, vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt hindamiseks seatud
eelistatavale sihtrühmale, täidetakse kohaliku omavalitsuse abiga (KOVi poolt
eelistatud sihtrühm on avalikustatud valla kodulehel)
TAOTLETAV FINANTSEERIMINE
Projekti üldmaksumus:
Programmist taotletav
üldmaksumusest):

toetus

(kuni

2/3

ehk

66,67%

projekti

Omafinantseeringu summa:
PROJEKTI NIMI:
(nimes näidata majapidamise/kinnistu aadress ja tehtav(ad) tegevus(ed))
Planeeritav algus (kuu, aasta):

Ei või olla varasem kui toetuslepingu sõlmimise
kuupäev (sh tuleb arvestada taotluse menetlemise
tähtagea kuni 40 tööpäeva taotluse esitamise
tähtpäevast arvates)

Planeeritav lõpptähtaeg (kuu, aasta):

Kuni 12 kuud projekti alguskuupäevast

Probleem, mida projekti elluviimisega soovitakse lahendada (märkida ristiga)
Majapidamises puudub kaev (vesi tuuakse mujalt või kasutatakse
pinnaveekogude vett)
Olemasolevas kaevus ei jätku piisavalt vett
Olemasolevas kaevus ei vasta vee kvaliteet joogivee nõuetele või on
joogivee kvaliteet halb
On olemas kaev ja vesi, kuid puuduvad vajalikud seadmed ja
survetorustikud.
Kirjeldada täpsemalt hetkeolukorda ja probleemi, mida soovitakse projekti tegevustega
parandada (nt majapidamises puudub joogivesi (kaev)ja võimalus salvkaevu rajamiseks,
mistõttu hangitakse joogivesi kaugemalt; joogivee halb kvaliteet vastavalt labori analüüsile;
joogivee kättesaadavus on piiratud, sesoonne; torustiku rajamine hooneni on vajalik elaniku
east või puudest tingitud liikumispiiratuse tõttu vms).
Kirjeldada, kas majapidamist kasutatakse aastaringselt.
Projekti tegevused (õige(d) märkida ristiga):
Salvkaevu rajamine
Salvkaevu süvendamine/puhastamine
Puurkaevu rajamine
Joogiveetorustiku rajamine
Joogiveetorustiku rekonstrueerimine
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Vee

pumpamiseks

vajalike

seadmete

vajalike

seadmete

paigaldamine
Kaevumaja ehitamine
Vee

puhastamiseks

paigaldamine
Rajatud

hooneteväliste

veesüsteemide

teostusmõõdistamine
Vanade puurkaevude tamponeerimine
Vee kvaliteedi analüüs
Üksikasjalik tehnilise lahenduse kirjeldus koos asendiplaaniga või projekt (asendiplaan võib
olla esitatud eraldi katastrikaardi alusel). Salvkaevude rajamisel ja rekonstrueerimisel tuleb
asendiplaanile kanda punktreostusallikate asukoht:
Kirjeldada olemasolevat joogivee kättsaadavuse tehnilist lahendust (nt salvkaev on liiga
madal, pumbad, filtrid ja elektrilahendus puuduvad jne).
Põhjendada valitud uut tehnilist lahendust ja selle otstarbekus (sh võrdlus teiste võimalike
lahendustega).
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KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID:
1. Projekti eelarve.
2. Oma- ja/ või kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid. (garantiikiri taotlejalt ja
kaasfinantseerijalt)
3. Omavalitsuse kirjalik nõusolek või ehitusluba (võib esitada ka pärast punktis 12.12
nimetatud kohaliku omavalitsuse otsuse tegemist).
4. Puurkaevu rajamise puhul kehtiv(ad) hinnapakkumus(ed), muude punktis 7 tegevuste
puhul hinnakalkulatsioonid (kui projekti maksumus on kuni 6 395 eurot) või kehtiv
hinnapakkumus (kui projekti maksumus on alates 6 395 eurost). (hinnapakkumuse
esitaja peab omama alljärgnevaid õigusi:
Puurkaevude puhul – hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi ning rakiste-, torustike-, ja/või
elektrisüsteemide ehituseks registreeringut majandustegevuse registris vastaval
tegevusalal.
Salvkaevude puhul - registreeringut majandustegevuse registris vastaval tegevusalal
(vesi-kanalisatsioon /tehnosüsteemid/ ehitusjuht 3 (salvkaevud)/üldehitus)).
5. Kui rajatav veesüsteem läbib mitut kinnistut siis on vajalik vastavate kinnistute
omanike kirjalik nõusolek, kus omanik nõustub programmdokumendi punktides 14.3
ja 14.15 toodud kohustustega.
6. Vee kvaliteedi analüüsi tulemused (kui projekti eesmärk on kasutusel olevast
veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine või joogiveetorustiku rajamine
olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine).
7. Kui lisaks taotluse esitajale rahastavad projekti elluviimist ka kaasfinantseerijad, siis
tuleb esitada kaastaotleja(te)ga sõlmitud tähtajatu veekasutuskord (võib esitada ka
pärast punktis 12.12 nimetatud kohaliku omavalitsuse otsuse tegemist).
KINNITAN, ET MUL PUUDUVAD AJATAMATA
TAOTLUSVORMIS ESITATUD ANDMED ON ÕIGED:

MAKSUVÕLAD

JA

ET

KÄESOLEVA TAOTLUSE ALLKIRJASTAMISEGA ANNAN OMA NÕUSOLEKU
PÄRAST POSITIIVSE OTSUSE LANGETAMIST AVALDADA VALLAVALITSUSE
VEEBILEHEL JÄRGMIST INFORMATSIOONI:
1. Toetuse saaja nimi
2. Projekti nimetus
3. Toetuse ja projekti kogumaht
4. Projekti eesmärgid ja tegevused
5. Projekti ajaline kestus

TAOTLEJA (nimi):

Allkiri:

Kuupäev:

KAASTAOTLEJA (nimi):

Allkiri:

Kuupäev:

KAASTAOTLEJA(nimi):

Allkiri:

Kuupäev:

…
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Taotlusvormi Lisa 1

Projekti eelarve
Eelarvetabel täidetakse eurodes täpsusega kaks kohta peale koma
Projekti kulud tegevuste kaupa (vastavalt taotlusankeedis toodud
tegevustele)
Tegevus 1 (nimetada)
kululiik 1 (nimetada)
kululiik 2 (nimetada)
kululiik 3 (nimetada)
jne
Tegevus 2 (nimetada)
kululiik 1 (nimetada)
kululiik 2 (nimetada)
kululiik 3 (nimetada)
jne
Tegevus 3 (nimetada)
kululiik 1 (nimetada)
kululiik 2 (nimetada)
kululiik 3 (nimetada)
jne

Jne.
KOKKU

Summa

