VÄIKEELAMUTE TAASTUVENERGIA KASUTUSELEVÕTU JA KÜTTESÜSTEEMIDE UUENDAMISE TOETUSE TAOTLUS
Taotluse esitaja
Kinnisasja füüsilisest isikust omaniku, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul üks
omanikest volitatud esindajana või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omaniku ees- ja
perekonnanimi

Isikukood

Elamu aadress (tänav, maja, küla/linn, maakond)
Taotleja kontaktaadress (kui ühtib toetatava elamu aadressiga, võib
jätta täitmata)

Taotleja e-post ja telefoninumber

Abikõlblike kulude loetelu koos maksumustega
Töö nimetus/kirjeldus
(valida tööd, millele toetust taotletakse)

Ehitusettevõtte nimi ja
registrikood

Töö teostamise ajavahemik
(kuu/aasta – kuu/aasta)

Töö maksumus

Väikeelamule kütteseadme soetamine
ja paigaldamine ning katelseadmete
lisatarvikute ja abiseadmete vahetamine
ning energiatoodangu salvestamiseks
vajalike seadmete soetamine ja
paigaldamine
Väikeelamule õhk-vesi tüüpi
soojuspumpade või vesi-vesi
(maasoojuspump) tüüpi soojuspumpade
soetamine ja paigaldamine

Kütteseadme paigaldamise
projekteerimine

Aastane energiatarve
Olemasoleva kütteseadme vedelkütusetarve

Eeldatav taastuvenergiatarve

Taotlusele lisatavad dokumendid1 (koopiad)
Kütteseadme paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus

jah

ei

Kütteseadme soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised

jah

ei

Projekteerija poolt antud hinnang kütteseadme eeldatava aastase energiatoodangu kohta (KredExi
vormil)

jah

ei

Omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument (kas laenuotsuse koopia või panga kontojäägi
väljavõte, mis tõendab omafinantseeringu olemasolu)

jah

ei

Ehitusseadustiku kohane ehitusluba või ehitusteatis või ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse
rakendamise seaduse § 20 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ehitusluba või kirjalik nõusolek

jah

ei

Ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul volitatud esindaja volikiri

jah

ei

Lisadokumendid ja kommentaarid:

1

Taotlust ei rahuldata, kui ei ole esitatud kõik nõutud dokumendid.

Taotletav toetuse suurus
Kütteseadme ja/või taastuvenergia
tootmisseadme toetussumma

Summa sõnadega

Projekteerimise toetussumma

Summa sõnadega

Toetussumma kokku

Summa sõnadega

Omafinantseeringu summa (laenusumma ja/või
omafinantseering kokku)

Summa sõnadega

Toetuse määrad:
 Toetuse määr on 40% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest.
 Maksimaalne võimalik toetusmaht on 4 000 (neli tuhat) eurot kogusummana taotleja kohta.
Kohustun:
 esitama taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
 võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sh teha paikvaatlust;
 viivitamata teavitama taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest, mis võivad mõjutada otsuse tegemist;
 säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni vähemalt 31. detsembrini 2023. a;
 täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama informatsiooni, mis võib mõjutada otsuse tegemist.
Kinnitan esitatud andmete õigsust ja olen nõus, et SA KredEx töötleb minu taotluses esitatud isikuandmeid ja
vajadusel edastab neid kolmandatele isikutele taotluse lahendamise eesmärgil. Lisaks eeltoodule kinnitan, et olen
teadlik juhtudest, millal mul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja oma isikuandmete
parandamist, sulgemist, kustutamist ning oma isikuandmetele juurdepääsu võimaldamist.
Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus palun edastada (märkida ristiga)

□

□

Elektrooniliselt e-posti teel
Kuupäev

Nimi

Tähitud kirjaga AS Eesti Posti vahendusel
Allkiri

Taotlus koos ülalnimetatud dokumentidega esitada elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel
eramaja@kredex.ee (teema: Väikeelamute toetus) või saata tähitud kirjana KredExi aadressil: SA KredEx, Hobujaama 4,
10151 Tallinn.

Taotlus koos ülalnimetatud dokumentidega esitada elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel
eramaja@kredex.ee (teema: Väikeelamute toetus) või saata tähitud kirjana KredExi aadressil: SA KredEx, Hobujaama 4,
10151 Tallinn.

