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Tallinn

OTSUS
taotleja ja eeltaotluse vastavaks
edasipääsemise kohta

Kpv digiallkirjas/nr kaaskirjas

tunnistamise

ja

eeltaotluse põhitaotlusvooru

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi nimetatud ka EAS), vaadanud läbi OÜ TULIK
INVEST (edaspidi nimetatud taotleja) poolt 01.12.2016 esitatud eeltaotluse
registreerimisnumbriga EU51024 projektile „"Pereatraktsioon WOW! Keskus - illusoorne
maailm Kuressaares, Saaremaal“ ettevõtlusministri 28.06.2016. a määruse nr 44
”Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni toetamise tingimused ja kord” (edaspidi meetme
määrus) kohase toetuse saamiseks,
leiab:
taotleja ja esitatud eeltaotlus vastavad Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja
tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi taotluste
menetlemise määrus) § 2 ja § 4 ning meetme määruse § 13 ja § 15 sätestatud nõuetele.
Eeltaotlus pääseb edasi põhitaotlusvooru, kuna eeltaotlus sai hindamisel koondhindeks 3,13
ning asub hindamise tulemusel moodustatud eeltaotluste pingereas kohal 5. Taotlusvooru
toetuse eelarve võimaldab teha põhitaotluse esitamise ettepanek pingerea esimese 7 eeltaotluse
esitajale.
EAS, arvestades eeltoodut ning juhindudes taotluste menetlemise määruse § 2, § 4, § 7 lõikest
3 ja meetme määruse § 13, § 15, § 18 lg 1-3, § 20, § 21 lg 1, 2, 4 ja 11 ning hindamiskomisjoni
16.02.2017.a protokollis nr 1.2-1/17/67,
otsustab:
1. tunnistada taotleja ja esitatud eeltaotlus nõuetele vastavaks;
2. taotleja poolt esitatud eeltaotlus projektile, mille eeldatav abikõlblik kogumaksumus on
4 143 832,00 eurot (neli miljonit ükssada nelikümmend kolm tuhat kaheksasada

kolmkümmend kaks), millest toetus on maksimaalselt 1 903 120,90 eurot (üks miljonit
üheksasada kolm tuhat ükssada kakskümmend eurot üheksakümmend senti), on pääsenud
edasi põhitaotlusvooru;
3. taotlejal on võimalik esitada põhitaotlus 250 tööpäeva jooksul alates eeltaotluse
rahuldamise otsuse tegemisest EAS e-teeninduse kaudu
Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 30 päeva jooksul arvates otsusest
teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (Perioodi
2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 51).
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