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Probleemid	  taotlustes	  
Aegviidu 

27. Märts 2012	  
Tiina	  Sergo	  

Üldiseid	  probleeme	  projek<taotlustes	  

•  Taotleja	  ei	  alusta	  idee	  elluviimist	  vallavalitsuses	  
läbiarutamisega	  ja	  kooskõlastamisega	  (eri<	  
investeeringuprojek<de	  puhul)	  

•  Ei	  selgitata	  välja	  külaelanike	  suhtumist	  projek<	  
•  Jääb	  puudu	  oskustest	  ja	  tahtmisest	  kaasata	  valda,	  
külaelanikke	  ja	  eGevõtjaid	  projek<	  elluviimisele	  

•  Ei	  ole	  selge,	  kuidas	  objekt	  valmis	  saab	  ja	  kuidas	  teda	  
edaspidi	  kasutama	  hakatakse	  

	  

Tüüpilised	  vead	  projek<taotlustes	  

•  Maaküsimus	  on	  lahendamata,	  maa	  ei	  ole	  
taotleja	  omandis	  

•  Probleemid	  ehitusloaga	  
•  Kiputakse	  taotlema	  lähtuvalt	  miGe	  oma	  küla	  
vajadusest,	  vaid	  naabrite	  eeskujust	  

•  Ei	  osata	  eelarvet	  planeerida	  ja	  rahaga	  
säästlikult	  ümber	  käia	  

Tüüpilised	  vead	  projek<taotlustes	  

•  Vähesest	  planeerimisajast	  <ngitud	  
probleemid:	  
-‐	  taotlusest	  ei	  selgu	  eesmärk	  
-‐	  tegevused	  ei	  ole	  lah<	  kirjutatud	  
-‐	  hinnapakkumusi	  ei	  ole	  piisavalt	  
-‐	  puudub	  seos	  IHKK	  strateegia	  ja	  KOV	  
arengukavaga	  
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Tüüpilised	  vead	  projek<taotlustes	  
•  Taotletakse	  toetust	  üld-‐	  ja	  püsikulude	  katmiseks	  	  
•  Väga	  üldsõnalised	  projek<d	  
•  Riskianalüüs	  puudu	  
•  Liiga	  palju	  tegevusi	  ühes	  projek<s	  
•  Taotlejal	  on	  maksuvõlg	  
Juhul	  kui	  taotlejal	  on	  taotluse	  esitamise	  seisuga	  
maksuvõlg,	  tagastatakse	  projekt	  taotlejale	  
läbivaatamata	  

Vead hinnapakkumustes 
•  Hinnapakkumuse ei ole võrreldavad. Pakkumustel 

peab olema välja toodud kululiigid, teostatavate 
tööde mahud, ühikud, ühikuhinnad ja 
kogumaksumus 

•  Hinnapakkumus ei ole aritmeetiliselt õige 
•  Hinnapakkumuselt ei ole võimalik üheselt välja 

lugeda KMta või KMga hinda ja käibemaksu 
määra 

•  Hinnapakkumusel puudub märge, et kaup on uus 
 

Vead hinnapakkumustes (2) 
•  Hinnapakkuja ja pakkumuse saaja vahel on seos 

Haldusmenetluse seaduse mõistes 
•  Eelarve ja hinnapakkumus ei lähe kokku 
•  Hinnapakkumus on puudu 
•  Hinnapakkumuselt on puudu nõutavad rekvisiidid 

Põhjendused, selgitused 
•  Puuduvad selgitused ürituste/koolituste tarbeks 

ostetavate asjade edasise kasutamise kohta – 
selgitada, miks ei rendita (nt kõlarid, lauad jms) 
 

•  Puuduvad selgitused ürituste/koolituste tarbeks 
ostetavate asjade edasise hoiustamise kohta – 
selgitada, esitada rendilepingud jms. 
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Taotlusvormid ja lisadokumendid 
•  Rendilepingud, ehitusload on kaotanud kehtivuse 
•  Jätkuprojektide puhul puudub rahastamiskava 

järgnevatele etappidele 
•  Projektijuhtimine on valesti arvestatud või ei ole 

abikõlblik 
•  Projekti selgitus ja eelarve ei lähe kokku 
•  Eelarves on mõni tegevus üle lubatud toetusmäära 

Näide: kui seadme soetamisel on toetusmäär 63% ja 
viitade paigaldamisel 93%. 
Mis saab kui üks tegevus jääb teostamata? Toetuse 
määr ületab lubatut. 


