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Projektiekspert OÜ
• Eesti kapitalil põhinev firma,
kelle peamine teenus on
projektide koostamine
toetuste taotlemiseks fondidelt.

Projektiekspert OÜ
• Asutatud 2002. a.
• Klientideks on äri-, avalik ja
mittetulundussektor.
• Meie kätte on usaldatud 518
projektiideed.
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Koostöö
• Eesti Ühispank (laenude
taotlemisel)
• Eesti Mittetulundusühingute ja
Sihtasutuste Liit
• Kaubandus-Tööstuskoja liige

KIKi poolt rahastatud projektide
näited
• Viimasel konkursil edukas projekt
• Taotleja saame avalikustada kui
sõlmitakse leping KIKiga
• Veekaitse programm
• Toetus üle 2 000 000 kr

Abruka jäätmete valikkogumise
süsteem
• Kaarma vallavalitsus
• EL struktuurifondide meede 4.2
Keskkonna-infrastruktuuri arendamine
(KIK)
• Toetus 391 281 kr
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Reoveepuhastusjaama ehitus
• Vigala Piimatööstus OÜ
• Keskkonnainvesteeringute Keskus,
veekaitse, reoveekäitluse alaprogramm
• Toetus 2 266 293 kr

Rehvide utiliseerimise tehas
• Varuosad OÜ
• Keskonnainvesteeringute Keskus,
jäätmekäitlus, tavajäätmete alaprogramm
• Toetus 289 225 kr

Maaküttele üleminek
• Maarja küla Sihtasutus
• Keskkonnainvesteeringute Keskus,
keskkonnakorraldus, tehnika
alamprogramm.
• Toetus 1 373 400 kr
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Millest alustada KIKi
projektiga?
1. Lugeda määrusest (programmi kord)
eesmärke ja toetatavaid tegevusi
2. Lugeda juhendit taotlejale
3. Vaadata antud programmis eelnevalt
rahastatud projekte

...
4. Konsulteerida KIKi vastava ametnikuga
5. Hinnata, kas on võimalik kõiki nõudeid
täita (näit. lisadokumente hankida)
6. Asuda projekti koostama
7. Esitada õigeaegselt

KIKi taotlusvormis jälgida
• Jälgida märkusi kollastes kastides
• Kontrollida, et tekst ka prinditult nähtaval
oleks
• Taotlusvorm on Excelis ja sellel on 7 sheeti
• Üksteisega seotud valemid
• NB! Umbes 1 kuu enne tähtaega
kontrollida, et ei oleks kehtima hakanud
uued tingimused ja taotlusvorm
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Ohtlikud vead projektides
• koostatud vananenud taotlusvormi peale
• taotlusvormi on "parandatud“, lahtrid ära
kustutatud või juurde tehtud
• allkirjastatakse allkirjaõiguseta isiku poolt
• ei klapi taotletav summa, kaasfinantseering,
kogumaksumus jms (nii taotlusvormis, eelarves,
omafinantseeringu garantiikirjas, partnerkirjas
jne)

...
• projektis on kulutused, mida
juhendmaterjalides ei lubata
• omafinantseeringu hulka arvutatakse
ekslikult kõik varasemad kulutused
• projekti eesmärgid on ebarealistlikud

...
• läbiviijad ei oma kompetentsi ega kogemust,
projekti meeskonda ei ole kaasatud valdkonna
ega projekti juhtimise spetsialiste
• eelarve ei ole läbipaistev
• eelarves on arvutusvead, valemeid on muudetud
• sisu ega eesmärgid ei haaku rahastaja
prioriteetidega
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Projektiekspert OÜ teenused
Projektiidee
kaardistamine

Projekti koostamise
teenus

Projektiekspert OÜ
• tekstiloome
• eelarve koostamine
• vormistamine
• lisade koostamine ja
hankimine
• rahastajate, soovitajate,
koostööpartneritega
suhtlemine
• taustainfo (statistika jms)

Projekti
ülevaatamise
teenus

Klient
• mida, miks, millal
soovitakse ellu viia
• vajalikud kulutused
• tehniline
dokumentatsioon

Projektiideele rahastaja
leidmine
• Esmane analüüs tasuta (sh
võimalike allikate leidmine).
• Kui idee, taotleja, kulutused
jms vastavad rahastaja(te)
tingimustele, saame
abistada projekti
koostamisega.
• www.projektid.ee/idee
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Eelised
• Meeskond üle riigi, erinev taust ja
kogemus
• Pikk kogemus ja viis aastat turul
• Väärikad koostööpartnerid
• Moto – kõik, mida meie saame teha,
teeme ära!

Kes on meie projektide
rahastajad?
• Keskkonnainvesteeringute Keskus
www.kik.ee
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
www.eas.ee
• PRIA www.pria.ee
• Jt
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Kasulikud lingid
• Aktuaalsed projektikonkursid
www.projektid.ee/konkursid
• Konkursside teavituse meilile tellimine
www.projektid.ee/konkursi_uudised
• Projektikoolituste tellimine
www.projektid.ee/koolitus

Projektiekspert OÜ kontakt
tel/faks 6 263 236
info@projektid.ee
www.projektid.ee
Juhataja:
Markus Alfred Kõiv
mob 50 10 425

Kontor:
Endla 4, Tallinn
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