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Väikeelamute energiatõhususe suurendamise 
toetus  

TAOTLUS 

1. Toetuse taotleja (kinnisasja füüsilisest isikust omanik, ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul
üks füüsilistest isikutest omanikest volitatud esindajana või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik)
Ees- ja perekonnanimi Isikukood 

Telefon E-post

2. Taotletava toetuse aluseks olev elamu
Elamu aadress (tänav, maja, küla/linn, maakond, sihtnumber) 

Ehitisregistri kood Katastriüksuse tunnus 

2.1 Toetatavad tegevused 
Energiatarbimise vähendamiseks tehtavad rekonstrueerimistööd 

Energiamärgise koostamisega seotud kulu 

Ehitustoodete ja ehitusmaterjalide soetamine 

Rekonstrueerimistööde projekteerimine 

Rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teostamine 

Taastuvenergiaallikaid kasutava kütteseadme soetamine ja paigaldamine 

Taastuvenergia tootmisseadme soetamine ja seadmete paigaldamine 

2.2 Planeeritud tegevuste elluviimise periood (toetatavate tegevuste teostamise tähtaeg kokku on kuni 18
kuud, tehnosüsteemide rekonstrueerimise või asendamise puhul 12 kuud arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest. 
Vajadusel märkida allolevas lahtris eristavalt):  
Tehnosüsteemide rekonstrueerimise või asendamise elluviimine (märkida kuudes): 

Toetatavate tegevuste elluviimise tähtaeg kokku (märkida kuudes): 

2.3. Tööde teostajad (ettevõtte nimi ja registrikood)

Rekonstrueerimistööde teostaja: 

Tootmisseadme paigaldaja: 

Kütteseadme paigaldaja: 

Projekteerimise teostaja: 

Omanikujärelevalve teostaja: 

3. Taotletava toetuse summa (toetusmäär kuni 30% abikõlblikest kuludest, maksimaalne toetussumma on 15 000
eurot)

Rekonstrueerimistööde maksumus 
Summa numbrites 

Taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja/või paigaldamise 
maksumus 

Summa numbrites 

Projekteerimise maksumus Summa numbrites 

Energiamärgise koostamise maksumus 
Summa numbrites 

Omanikujärelevalve teenuse maksumus Summa numbrites 

Projekti kogumaksumus Summa numbrites 
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Omafinantseeringu summa Summa numbrites 

Toetuse summa 
Summa numbrites 

4. Taotlusele lisatavad dokumendid

Ehitusseadustiku kohane ehitusprojekt 

Ehitusteatis (v.a kui vastav informatsioon on kättesaadav ehitisregistrist) 

Taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete paigaldamise projekt või tehniline kirjeldus 

Projekteerija kirjalik hinnang taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete aastase energiatoodangu 
kohta  

Energiamärgis (väikeelamu mõõdetud energiatarbimisel põhinev) 

Rekonstrueerimistööde teostamise hinnapakkumised1 

Taastuvenergiaallikaid kasutavate seadmete soetamise ja paigaldamise hinnapakkumised2 

Projekti eelarve 

Omafinantseeringu olemasolu tõendav dokument 

Paigaldatavate seadmete tootespetsifikatsioonid 

Vajadusel jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine 3 

Ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul volitatud esindaja volikiri 

5. Taotleja kinnitused
Kohustun: 
- esitama taotluse kohta lisateavet nõutud vormis ja tähtajal;
- tagama, et minu poolt valitud projekteerimist ja ehitamist teostav(ad) ettevõtja(d) oleks(id) pädev(ad) vastava teenuse
osutamiseks ja eelnimetatud isik(ud) vastavad ehitusseadustiku §-des 21- 25 toodud nõuetele. Juhul, kui esineb
põhjendatud vajadus eelnimetatud isiku(te) vahetamiseks, kohustun isiku(d) asendama samaväärse pädevusega
isiku(te)ga;
- tagama, et taastuvenergia tootmisseadme ühendamisel elamu tehnosüsteemidega omab minu poolt kasutatav elektritöö
tegija majandustegevuse registris seadmetöö kannet elektritöö tegevusalal vastavalt seadme ohutuse seadusele või juhul,
kui teostan tootmisseadme paigaldamise tööd ise, arvestan kohustusega esitada elektripaigaldise auditi protokoll vastavalt
ettevõtlusministri 13.10.2016.a käskkirja nr 16-0293 „“Väikeelamute energiatõhususe suurendamine“ toetuse andmise
tingimused“ p-s 5.1.3 toodule;
- võimaldama kontrollida taotluse ja taotleja vastavust nõuetele, sh teha paikvaatlust;
- viivitamata teavitama taotluses esitatud andmetes toimunud muudatustest, mis võivad mõjutada otsuse tegemist;
- täitma teisi  ettevõtlusministri 13.10.2016.a käskkirjas nr 16-0293 „“Väikeelamute energiatõhususe suurendamine“ toetuse
andmise tingimused“ ja õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama informatsiooni, mis võib mõjutada otsuse tegemist.
Olen nõus, et taotlusega seotud dokumente, s.h taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus toimetatakse mulle 
kätte taotluses näidatud elektronposti aadressil 

Olen nõus, et SA KredEx töötleb minu taotluses esitatud isikuandmeid ja vajadusel edastab neid kolmandatele isikutele 
taotluse menetlemiseks. 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. 

Kinnitan esitatud andmete õigust  

1 Taotlejal on kohustus esitada rekonstrueerimistööde teostamiseks vähemalt kolm pakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostab tööd ise. Kui 
taotleja tellib kõik tööd ühelt pakkujalt, võtab toetuse taotleja pakkumised vastavalt rekonstrueerimistööde kogumile. Kui toetuse taotleja ei vali 
odavaimat pakkumist, või juhul, kui taotlejal ei ole võimalik võtta vähemalt kolme pakkumist, peab taotleja põhjendama oma valikut või pakkumise 
võtmata jätmist taotluse vormil märkuste all või esitama taotluse koosseisus eraldiseisva põhjenduse. 

2 Seadmete soetamiseks ja paigaldamiseks on taotlejal kohustus võtta vähemalt kolm pakkumist, välja arvatud juhul, kui taotleja teostab paigaldamise 
tööd ise. Kui taotleja ei vali odavaimat pakkumist või juhul, kui taotlejal ei ole võimalik võtta vähemalt kolme pakkumist, peab taotleja põhjendama 
oma valikut või pakkumise võtmata jätmist taotluse vormil märkuste all või esitama taotluse koosseisu eraldiseisva põhjenduse.  

3 Jaotusvõrguettevõtja väljastatud liitumispakkumine esitatakse juhul, kui taastuvenergia tootmisseade ühendatakse avaliku võrguga. 
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Kuupäev Nimi Allkiri 

Taotlus koos ülalnimetatud dokumentidega esitada elektrooniliselt digitaalallkirjaga allkirjastatult e-posti teel 
eramu@kredex.ee  (teema: väikeelamu energiatõhususe toetus), saata tähitud kirjana KredExi aadressile Hobujaama 4, 
10151 Tallinn. või edastada Sihtasutuse KredEx e-keskkonna kaudu.  

Märkused: 
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