Taastuvenergia talitus
Elering AS				
Kadaka tee 42
12915 Tallinn

Taotluse esitamise kuupäev:

TAOTLUS/KINNITUS TAASTUVENERGIA
TOETUSE TAOTLEMISEKS
elektrituruseaduse § 59 lõige(25) muudatus ja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 alusel
grupierandina antava riigiabina
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 )

Taotleja nimi:
Taotleja isiku- või registrikood:
Taotleja töötajate arv (täita juriidilisel isikul):
Tootmisseadme aadress:
Liitumispunkti aadress (täita, kui erineb tootmisseadme aadressist):
Nõuetekohase tootmisseadmega tootmise alustamise kuupäev:
Projekti kirjeldus:

Projekti kulude loetelu (vajadusel lisada projekti kulud eraldi manusena):

Abi liik: toetus vastavalt elektrituruseaduse § 59 lg 25 ja Euroopa Komisjoni määrusele (EL)
nr 651/2014.
Projekti jaoks vajaliku riikliku rahastamise summa:

Palume minule kuuluv tootmisseade registreerida taastuvenergia toetuse saajaks.

KINNITUSED:
Olen teadlik, et vastavalt elektrituruseaduse § 59 lg 25 kohaselt võib tootja saada taastuvenergia
toetust juhul, kui elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril ning asjakohase
tootmisseadme rajamiseks ei ole tootja saanud riigilt investeeringutoetust.
Kinnitan, et minule kuuluv tootmisseade ei ole saanud käesolevas taotluses nimetatud tootmisseadme rajamiseks riigilt investeeringutoetust (nt. PRIA, KIK, EAS, KredEx vmt. asutuste meetmed)
elektrituruseaduse § 59 lg 25 tähenduses. Samuti olen teadlik, et pärast taotluse esitamist saadav
investeeringutoetus toob kaasa taastuvenergia toetuse saamise õiguse lõppemise ning juba saadud
toetuse tagasi maksmise.
Olen teadlik, et vastavalt elektrituruseaduse § 59 lg (26) taotletav toetus on riigiabi komisjoni
määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat
liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78), artikli 43 tähenduses
ning selle andmisel järgitakse samas määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.
Annan õiguse toetuse maksjale tootja toetusperioodi lõppemiseni kasutada tema liitumispunktis
mõõdetud elektrienergia mõõteandmeid selleks, et kontrollida ja arvestada toodetud elektrienergia
koguseid.
Olen teadlik, et info makstud toetuste osas on avalikult kättesaadav toetuse maksja kodulehel ja
Rahandusministeeriumi poolt hallatavas „Riigiabi ja vähese tähtsusega abi registris“ ning sellest, et
Elering AS võib kontrollida käesoleva taotluse esitamisel ja toetuse maksmise perioodil, kas taotleja
on riigilt saanud investeerimistoetust.
Ebaõigete andmete esitamisel või toetuse saamise tingimuste mittetäitmisel kohustun saadud
toetuse tagastama.
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Allkirjastaja nimi ja isikukood:
Allkirjastaja ametinimetus: (kui allkirjastaja on ettevõtte esindaja)
Allkirjastaja telefon ja e-posti aadress:

