
Komisjoni avaldused (osalemiseeskirjad) 

(2013/C 373/03) 

Avaldus innovatsioonialase kiiralgatuse kohta 

„Komisjon kavatseb muuta innovatsioonialase kiiralgatuse teadus- ja innovatsiooniringkondade jaoks nähta
vamaks, tõstes nende teadlikkust ja teavitades neid sellest enne katselise projektikonkursi väljakuulutamist 
2015. aastal. 

Komisjonil ei ole kavas eelnevalt piirata innovatsioonialase kiiralgatuse raames võetavate meetmete kehtivus
aega. Taotluse mõju hindamisel võetakse piisavalt arvesse selliseid tegureid nagu ajatundlikkus ja rahvus
vaheline konkurents, et tagada paindlikkus vastavalt rakendusuuringute eri valdkondade iseärasustele. 

Lisaks raamprogrammi „Horisont 2020” vahehindamise käigus tehtavale süvahindamisele jälgitakse alates 
innovatsioonialast kiiralgatust käsitleva katselisele projektikonkursi käivitamisest taotluste esitamise, hinda
mise, valimise ja rahastamise praktilisi aspekte, alustades esimesest tähtajast 2015. aastal. 

Katselise projektikonkursi tõhususe tagamiseks ja nõuetekohaseks hindamiseks võib olla vaja toetada sadu 
projekte.” 

Avaldus nn boonuse rakendamiskriteeriumide suuniste kohta 

„Komisjon kavatseb välja anda suunised täiendava tasustamise kriteeriumide kohta kohe pärast raam
programmi „Horisont 2020” osalemis- ja levitamiseeskirjade vastuvõtmist.” 

Avaldus osalemiseeskirjade artikli 42 kohta 

„Komisjon kavatseb näidistoetuslepingus kehtestada tulemuste kaitsmise tähtajad lähtuvalt seitsmenda raam
programmi tähtaegadest.” 

Avaldus suurte teadustaristute otseste kulude arvestamise kohta 

„Sidusrühmade nõudmiste täitmiseks on komisjon kohustatud selgitama suurte teadustaristute otseste kulude 
arvestamise küsimust käesolevas deklaratsioonis kirjeldatud viisil. 

Raamprogrammis „Horisont 2020” suurte teadustaristute otseste kulude arvestamise kohta esitatud juhiseid 
kohaldatakse suurte teadustaristute selliste kulude suhtes, mille koguväärtus on teatava toetusesaaja kohta 
vähemalt 20 miljonit eurot ja mis arvutatakse üksikute teadustaristute varade selliste väljakujunenud väär
tuste summana, mis on esitatud asjaomase toetusesaaja viimases suletud bilansis enne toetuslepingu sõlmi
mise kuupäeva või nagu on kindlaks määratud teadustaristute rendi- või liisingukulude alusel. 

Raamprogrammi „Horisont 2020” suurte teadustaristute otseste kulude arvestamise juhiseid ei kohaldata 
sellest künnisväärtusest väiksemate summade suhtes. Üksikuid kuluartikleid võib esitada otseste toe
tuskõlblike kuludena vastavalt toetuslepingu kohaldatavatele sätetele. 

Üldjuhul on võimalik otseste kuludena deklareerida kõiki kulusid, mis vastavad üldistele toetuskõlblikkuse 
kriteeriumidele ja on otseselt seotud meetme rakendamisega ning mida seepärast on võimalik sellega otseselt 
seostada. 

Teatava projekti jaoks kasutatava suure teadustaristu puhul on tavapäraselt sellisteks kuludeks kapitalisee
ritud kulud ja tegevuskulud. 

Kapitaliseeritud kulud on kulud, mis kaasnevad suure teadustaristu loomise ja/või uuendamisega, samuti 
suure teadustaristu ja selle osade või oluliste lahutamatute komponentide teatavad konkreetsed remondi- ja 
hoolduskulud. 

Tegevuskulud on toetusesaaja kulud, mis on konkreetselt seotud suure teadustaristu käitamisega. 

Seevastu on kulusid, mida ei saa tavapäraselt deklareerida otseste kuludena, kuid mida peetakse hüvitatuks 
kaudsete kulude kindlasummalise rahastamise kaudu, nt haldushoonete ja peakorterite rendi-, liisingu- või 
amortisatsioonikulud. 

Kui kulud on põhjustatud üksnes osaliselt projektiga seotud tegevusest, võib deklareerida üksnes selle osa 
kuludest, mis otseselt ja mõõdetavalt on projektiga seotud.
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Seetõttu peab toetusesaaja mõõtesüsteemiga olema võimalik täpselt kvantifitseerida projekti kulude tegelikku 
ja tõest väärtust (nt näidates projekti tegelikku tarbimist ja/või kasutamist). See on nii juhul, kui mõõtmis
tulemus pärineb tarnija arvelt. 

Kulude mõõtmine on üldiselt seotud projekti elluviimiseks kulunud ajaga, mis peab vastama teadustaristu 
kasutamise tegelikele tundidele/päevadele/kuudele. Kasulike töötundide/-päevade/-kuude koguarv peab 
vastama teadustaristu kasutamise täielikule potentsiaalile (täisvõimsusele). Täisvõimsuse arvutamisel võetakse 
arvesse mis tahes aega, mil teadustaristut on võimalik kasutada, ent seda ei tehta. Täisvõimsuse arvutamisel 
võetakse siiski nõuetekohaselt arvesse tegelikke piiranguid, näiteks üksuse lahtiolekuajad, parandus- ja hool
dustöödele (sh kalibreerimisele ja katsetamisele) kulutatud aeg. 

Kui kulu on otseselt ja mõõdetavalt seostatav teadustaristuga, kuid tehnilistest piirangutest tulenevalt mitte 
otseselt projektiga, võib kõnealuste kulude mõõtmisel kasutada projekti seisukohast asjakohaseid tegeliku 
kasutamise ühikuid, mida toetavad täpsed tehnilised kirjeldused ja tegelikud andmed ning mis määratakse 
kindlaks toetusesaaja analüütilise kuluarvestussüsteemi alusel. 

Kulusid ja nende otsest mõõdetavat seostatavust projektiga peavad toetama asjakohased täiendavad doku
mendid, mis võimaldavad tagada piisava kontrolljälje. 

Toetusesaaja võib tõendada otsest seost ka muude veenvate tõenditega. 

Komisjoni talitused soovitavad häid tavasid otsese mõõtmise ja täiendavate dokumentide valdkonnas (nt 
seoses kapitaliseeritud kuludega: raamatupidamise vahearuanded koos toetusesaaja amortiseerimispõhimõte
tega osana tema tavapärastest raamatupidamispõhimõtetest, esitades vara potentsiaalse kasutamise ja majan
dusliku eluea arvutused ning tõendid selle tegeliku kasutamise kohta projekti raames; seoses tegevuskulu
dega: konkreetne selgelt märgistatud arve, mis on seotud suure teadustaristuga, lepinguga, projekti kestusega 
jne). 

Suurte teadustaristutega toetusesaaja taotlusel ning kasutada olevaid ressursse ja kulutasuvuspõhimõtet 
arvesse võttes on komisjon õiguskindluse tagamiseks valmis lihtsalt ja läbipaistvalt eelnevalt hindama 
toetusesaaja otseste kulude arvestuse metoodikat. Neid eelhindamisi võetakse täielikult arvesse järelauditite 
tegemisel. 

Lisaks moodustab komisjon juhiste kasutamise hindamiseks rühma, mis koosneb asjaomaste sidusrühmade 
organisatsioonide esindajatest. 

Komisjon kinnitab, et võtab vastu suurte teadustaristute otseste kulude arvestuse juhised kohe pärast seda, 
kui on vastu võetud raamprogrammi „Horisont 2020” käsitlevad määrused.” 

Avaldus artiklite 3 ja 4 kohta 

„Komisjonil on kavas lisada toetuslepingusse viited siseriiklikele õigusaktidele seoses üldsuse juurdepääsuga 
dokumentidele ja konfidentsiaalsusega, et saavutada sobiv tasakaal eri huvide vahel.” 

Avaldus artikli 28 kohta 

(võimalus hüvitada mittetulunduslike juriidiliste isikute innovatsioonimeetmeid 100 % ulatuses) 

„Komisjon märgib, et isegi mittetulunduslikud isikud võivad tegelda majandustegevusega, mis on turulähe
dane ja mille subsideerimine võib moonutada siseturgu. Seetõttu teeb komisjon eelhindamise selle kohta, kas 
toetuskõlblik tegevus on majanduslikku laadi, kas on tulemuslikult välditud majandustegevuse ristsubsidee
rimist ja kas toetuskõlbliku majandustegevuse rahastamise määr avaldab siseturu konkurentsile kahjulikku 
mõju, mida ei tasakaalusta sellise tegevuse kasulik mõju.”
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