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Atmosfä ä rio hu käitse progrämmi täotluse lisäd 
Taotluse lisade loetelus on dokumendid, mis tuleb projekti rahastamise taotluse juures KIKile esitada. See, millised loetletud lisadest konkreetse taotluse 

juures esitada tuleb, sõltub taotlejast ning taotluses kavandatud tegevustest (täpsustused allpool). Mõne lisa puhul ei ole esitamine kohustuslik, vaid 

vajadusel esitatav (toodud allpool). KIK võib põhjendatud juhul taotlejalt lisaks nõuda allpool loetlemata dokumentide esitamist, mis on suunatud taotluse 

ja kavandatud tegevuste nõuetele vastavuse määramiseks. 

Nr Lisa nimetus Kohaldumine Lisa sisu kirjeldus 

1 Seletuskiri ja kalkulatsioon 

eelarves olevate kulude ja 

tulude selgituseks 

Kõikide taotluste juures Seletuskirjast peab selguma eelarves olevate kulude sisu, summade 

kujunemine, omahinna puhul arvutamise metoodika, ühikhindande 

kasutamisel selgitus hinna kujunemise aluste kohta. Kulude selgitamine 

peab olema toodud välja koos viidetega hindade kujunemise alusele nagu 

näiteks hinnakirjad veebilehtedel, e-kirjavahetus potentsiaalse pädeva 

teenusepakkujaga, turu-uuringud, kulu omahinna arvutamise metoodika jms. 

Kui projektis on kavandatud abikõlbmatud kulud, siis tuleb need eelarve 

seletuskirjas selgelt välja tuua (taotlusvormi eelarves abikõlbmatuid kulusid 

ei kajastata).  

Tööjõukulude puhul on vajalik detailselt põhjendada töö sisu ja maht, st 

miks on vajalikud tööjõukulud just sellises mahus ja sellise ajaperioodi 

jooksul. Selgitus peab võimaldama hinnata, kas kavandatud kulud on 

saavutatava eesmärgi suhtes optimaalsed. 

Selgituskirjast peab selguma ka projekti muu tulu: teiste partnerite toetused, 

osalustasud, müügitulu jms ning nende summade kujunemise alused, nt 

osalustasude puhul, mis üritustel küsitakse osalustasu, palju planeeritud 

osalejaid ning mis summas.  

2 Esindusõiguse volitus Kui taotluse allkirjastaja ei ole 

taotleva asutuse seaduslik 

esindaja 

Volikiri võib olla ühekordne, mitmekordne või üld-asjaajamise volikiri 

3 Täiendavad projektiga 

seotud dokumendid 

Vajadusel Lisada sellised taotluselisasid, mis lisanduvad taotleja spetsiifikast 

tulenevalt. Näiteks riigiabi aluste selgitus või kinnituskiri. 
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Nr Lisa nimetus Kohaldumine Lisa sisu kirjeldus 

4 Uuringu täpne kirjeldus Kui taotleja soovib taotluse sisu 

lehel toodud kirjeldusele lisaks 

esitada eraldi dokumendina 

Täpne kirjeldus peab sisaldama: 

• uuringuga seotud varasemate uuringute lühiülevaadet 

• uuringu läbiviimise tegevusekava (kes ja kuidas uuringu läbi viib) 

• uuringu tulemuste tutvustamise tegevuskava 

• ülevaadet uuringu jätkutegevustest, millest projekti tulemuste täielik 

saavutamine sõltub, näiteks ajaraamistik. 

 

 


