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ET 
 

XII LISA  
 
 

H20201 TOETUSLEPINGU NÄIDIS ERC MADALA MAKSUMUSEGA TOETUSTE 
JAOKS2 (ERC ÜHE TOETUSESAAJAGA MADALA MAKSUMUSGEA 

TOETUSLEPING) 
 

 Allpool esitatud tabel sisaldab eritoetuslepingu koostamise juhiseid. 
 
 

Üldmärkused 
 
 

 

• Tulenevalt ühe toetusesaajaga toetuslepingu näidisest 
• [Amet ] [Komisjon] tuleb asendada „ametiga”  
• Tuleb valida valikud, mis hõlmavad madala maksumusega toetusi (alla 60 

000). 
• Seotud kolmandaid isikuid hõlmavad valikud tuleb jätta. 
• Euratomiga seotud viited/valikud tuleb välja jätta 
• ERC MADALA MAKSUMUSEGA toetuste 2. lisa ja 4. lisa on erinevad. 
• Sisukorda tuleb kohandada 
• Ristviiteid joonealustes märkustes tuleb kohandada 

 
Osapooled ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu valikud: 

 
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) (edaspidi „amet”) 
vastavalt Euroopa Komisjoni (edaspidi „komisjon”)3 antud volitustele, 
 

Lisad ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu lisad: 
 
1. lisa       Meetme kirjeldus  
 
2. lisa     Meetme hinnanguline eelarve  
 
3. lisa     Ei kohaldata 
 
4. lisa Raamatupidamisaruande standardvorm 
 
5. lisa Ei kohaldata  
 
6. lisa Ei kohaldata 
 

2. PEATÜKK 
 
ARTIKKEL 4. 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 
 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1291/2013, 11. detsember 2013, millega kehtestatakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 („ raamprogrammi 
„Horisont 2020” määrus nr 1291/2013”) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104). 

2  ERC madala maksumusega toetused on ette nähtud selliste algatuste, meetmete või uuringute rahastamiseks, 
mis võivad suurendada otsest või kaudset mõju Euroopa Teadusnõukogu rahastatud teadusuuringutele või 
teadlastele. 

3  Kaldkirjas tekst näitab toetuslepingu näidise valikuid, mis kehtivad käesoleva lepingu suhtes. 
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HINNANGULINE 
EELARVE JA 
EELARVEÜLEKA
NDED 

ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA 
EELARVEÜLEKANDED 
 
4.1 Hinnanguline eelarve 
 
Meetme „hinnanguline eelarve” on esitatud 2. lisas. 
 
See sisaldab eelarvekategooriat, hinnangulisi toetuskõlblikke kulusid ja 
kululiike (vt artiklid 5 ja 6). 
 
4.2  Eelarveülekanded  
 
Ei kohaldata 

3. PEATÜKK 
 
ARTIKKEL 5. 
TOETUSSUMMA, 
TOETUSE VORM, 
HÜVITISMÄÄR 
JA KULULIIGID 

ERC MADALA MAKSUMUSEGA ühe toetusesaajaga toetuslepingu 
asendatud säte: 
 
ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, 
HÜVITISMÄÄR JA KULULIIGID 
 
5.1 Maksimaalne toetussumma  
 
„Maksimaalne toetussumma” on [sisestage summa (sisestage summa 
sõnades)] eurot. 
 
5.2       Toetuse vorm, hüvitismäär ja kululiigid 
 
Toetusega hüvitatakse 100 % meetme toetuskõlblikest kuludest (vt artikkel 
6) (edaspidi „toetuskõlblike kulude hüvitamise toetus”) (vt 2. lisa).  
 
Meetme hinnangulised toetuskõlblikud kulud on [sisestage summa 
(sisestage summa sõnades)] eurot.  
 
Meetme toetuskõlblikud otsesed ja kaudsed kulud (vt artikkel 6) tuleb 
deklareerida artiklis 2 esitatud kindla summana (st „kindlasummaliste 
kulude” vormis). 
 
5.3  Lõplik toetussumma – arvutamine 
 
Lõplik toetussumma sõltub meetme nõuetekohasest rakendamisest 
vastavalt lepingu tingimustele.  
 
Selle summa arvutab amet – lõppmakse tegemisel (vt artikkel 21) – 
järgmiste etappide kaupa:  
 

1. etapp – hüvitismäära kohaldamine  
 

2. etapp – mahaarvamiste tegemine kohustuste täitmata jätmise tõttu. 
 
5.3.1 Esimene etapp – hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele 
kuludele 
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Hüvitise määra (vt artikkel 5 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblike kulude 
suhtes (kindlasummalised kulud; vt artikkel 6), mille on deklareerinud 
toetusesaaja ja mille on heaks kiitnud amet (vt artikkel 21). 
 
5.3.2 Teine etapp – mahaarvamiste tegemine muu kohustuste täitmata 
jätmise kui puuduliku rakendamise tõttu – vähendatud maksimaalne 
toetussumma – arvutamine 
 
Kui toetust vähendatakse (vt artikkel 43), arvutab amet vähendatud 
maksimaalse toetussumma, lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud 
maksimaalsest toetussummast mahaarvatava summa (mis arvutatakse 
proportsionaalselt kohustuste täitmata jätmise tõsidusega vastavalt artikli 
43 lõikele 2). 

 
Sel juhul on lõplik toetussumma järgmisest kahest summast väiksem:  
 

- 1. etapis saadud summa või  
 

- 2. etapis saadud summa. 
 

5.4 Muudetud lõplik toetussumma – arvutamine 
 
Kui pärast lõppmakse tegemist (eelkõige pärast kontrolle, hindamisi, 
auditeid või juurdlusi; vt artikkel 22) amet lükkab kulud tagasi (vt artikkel 
42) või vähendab toetust (vt artikkel 43), arvutab ta „muudetud lõpliku 
toetussumma”.  
  
Selle summa arvutab amet tuvastatud puuduste alusel järgmiselt:  
 

- kulude tagasilükkamise korral: kohaldades hüvitismäära 
muudetud toetuskõlblikele kuludele, mille amet heaks kiitis; 

 
- toetuse vähendamise korral: proportsionaalselt toetusesaajapoolse 

kohustuste täitmata jätmise tõsidusega (vt artikli 43 lõige 2).  
 
Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on muudetud 
lõplik toetussumma eespool nimetatud kahest summast väiksem.  
 

ARTIKKEL 6. 
TOETUSKÕLBLI
KUD JA 
TOETUSKÕLBM
ATUD KULUD 

ERC MADALA MAKSUMUSEGA ühe toetusesaajaga toetuslepingu 
asendatud säte: 
 
ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD 
KULUD 
 
6.1 Toetuskõlblikud kulud 
 
Eelarvekategooria kulud: 
 

A. Meetme otsesed ja kaudsed kulud 
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on toetuskõlblikud („toetuskõlblikud kulud”), kui need vastavad 2. lisas 
esitatud kindlale summale ja kui meetmega seotud vastavad ülesanded või 
osad on nõuetekohaselt rakendatud 1. lisa kohaselt. 
 
6.2 Toetuskõlbmatud kulud  
 
„Toetuskõlbmatud kulud” on: 
 

(a) kulud, mis ei vasta eespool (vt artikli 6 lõige 1) sätestatud 
tingimustele, ja 
 

(b) muu ELi või Euratomi toetuse (sh toetused, mille annab liikmesriik 
ja mida rahastatakse ELi või Euratomi eelarvest, ja toetused, mille 
annab muu organ kui amet ELi ja Euratomi eelarve täitmiseks) 
raames kaetud kulud; eelkõige kaudsed kulud, kui toetusesaaja saab 
samal perioodil juba tegevustoetust, mida rahastatakse ELi või 
Euratomi eelarvest. 
 

[c) VALIK selliste kulukategooriate korral, mis on selgelt 
tööprogrammist välja jäetud: [sisestage väljajäetud 
kulukategooria nimetus]].  

 
6.3 Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed 
 
Deklareeritud kulud, mis on toetuskõlbmatud, lükatakse tagasi (vt artikkel 
42).  
 
Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid 
meetmeid.  
 

4. PEATÜKK 
 
ARTIKKEL 7. 
ÜLDINE 
KOHUSTUS 
RAKENDADA 
MEEDET 
NÕUETEKOHASE
LT 
 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 
 
ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET 

NÕUETEKOHASELT 
 
7.1  Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt 
 
Toetusesaaja peab rakendama meedet vastavalt 1. lisas kirjeldatule ning 
kooskõlas lepingu sätetega ja kõigi kohaldatavates ELi, rahvusvahelistes ja 
riigi õigusaktides sätestatud õiguslike kohustustega.  
 
7.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei rakenda meedet (või selle osa) nõuetekohaselt, on 
vastavad kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt 
artikkel 42). 
 
Kui toetusesaaja ei täida mis tahes muid kohustusi, võib toetust vähendada 
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(vt artikkel 43).  
 
Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid 
meetmeid.  
 

ARTIKKEL 8. 
VAHENDID 
MEETME 
RAKENDAMISEK
S MEETMEGA 
SEOTUD 
KOLMANDAD 
ISIKUD 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS 
MEETMEGA SEOTUD KOLMANDAD ISIKUD 
 
Toetusesaajal peavad olema asjakohased vahendid meetme rakendamiseks.  
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja:  
 

- osta kaupu, tööd ja teenuseid (vt artikkel 10) ning  
 

- pöörduda allhankijate poole, et nad täidaksid 1. lisas kirjeldatud 
meetme ülesandeid (vt artikkel 13); 

 
Sellisel juhul jääb toetusesaaja ameti ees ainuvastutajaks meetme 
rakendamise eest. 
 

ARTIKKEL 10. 
KAUPADE, TÖÖ 
VÕI TEENUSTE 
OSTMINE 

ERC MADALA MAKSUMUSEGA ühe toetusesaajaga toetuslepingu 
asendatud säte: 
 
ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE 
 
10.1  Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad 
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja osta kaupu, 
tööd või teenuseid.  
 
Toetusesaaja peab selliste ostude tegemisel tagama parima või (kui see on 
asjakohane) madalaima hinna. Seda tehes peab ta vältima huvide konflikti 
tekkimist (vt artikkel 35).  
 
Toetusesaaja peab tagama, et amet, komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 
ja 23 sätestatud õigusi ka oma töövõtjate suhtes. 
 
10.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
toetust vähendada (vt artikkel 43). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid. 
 

ARTIKKEL 11. 
KOLMANDATE 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 



H2020 toetuslepingute näidis: H2020 ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu näidis, 
september 2014 

 

6 
 

ISIKUTE POOLT 
TASU EEST 
TEHTUD 
MITTERAHALIS
TE 
SISSEMAKSETE 
KASUTAMINE 

ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST 
TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 12. 
KOLMANDATE 
ISIKUTE POOLT 
TASUTA TEHTUD 
MITTERAHALIS
TE 
SISSEMAKSETE 
KASUTAMINE 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA 
TEHTUD MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 13. 
MEETME 
ÜLESANNETE 
TÄITMINE 
ALLTÖÖVÕTJAT
E POOLT 

ERC MADALA MAKSUMUSEGA ühe toetusesaajaga toetuslepingu 
asendatud säte: 
 
ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE 
ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 
 
13.1 Allhankelepingu korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad 
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja sõlmida 
teatavate 1. lisas kirjeldatud meetme ülesannete täitmiseks 
allhankelepinguid. 
 
Toetusesaaja peab allhankelepingute sõlmimisel tagama parima või (kui 
see on asjakohane) madalaima hinna. Seda tehes peab ta vältima huvide 
konflikti tekkimist (vt artikkel 35).  
 
Toetusesaaja peab tagama, et amet, komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 
ja 23 sätestatud õigusi ka oma töövõtjate suhtes. 
 
Toetusesaaja peab tagama, et nende artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad 
kohustused kehtivad ka alltöövõtjate suhtes. 
 
13.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
toetust vähendada (vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid. 
 

ARTIKKEL 14. 
MEETME 
ÜLESANNETE 
TÄITMINE 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD 
KOLMANDATE ISIKUTE POOLT 
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SEOTUD 
KOLMANDATE 
ISIKUTE POOLT 

 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 15. 
RAHALINE 
TOETUS 
KOLMANDATEL
E ISIKUTELE  

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE 
ISIKUTELE 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 16. 
TEADUSTÖÖ 
INFRASTRUKTU
URILE 
RIIGIÜLESE VÕI 
VIRTUAALSE 
JUURDEPÄÄSU 
PAKKUMINE  

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE 
RIIGIÜLESE VÕI VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE  
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 17. 
ÜLDINE 
TEAVITAMISKO
HUSTUS 

17.1 Üldine kohustus esitada taotluse korral teavet  
 
Toetusesaaja peab esitama – nii meetme rakendamise aja kui ka pärast seda 
– kogu teabe, mida taotletakse meetme nõuetekohase rakendamise ja 
lepingust tulenevate kohustuste täitmise kontrollimiseks. 

ARTIKKEL 18. 
ANDMETE 
SÄILITAMINE – 
TÄIENDAVAD 
DOKUMENDID 
 
 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE – TÄIENDAVAD 
DOKUMENDID 
 
18.1 Kohustus säilitada deklareeritud kulusid toetavaid andmeid ja 

muid täiendavaid dokumente 
 
Toetusesaajad peavad – kolme aasta jooksul pärast lõppmakse tegemist – 
säilitama asjakohaseid andmeid ja muid täiendavaid dokumente, mis 
tõendavad 1. lisas kirjeldatud meetme vastavate ülesannete või selle osa 
nõuetekohast rakendamist. Toetusesaaja ei pea tegema kindla summana 
deklareeritud summa tõendamiseks kindlaks tegelikke toetuskõlblikke 
kaetud kulusid ega esitama täiendavaid dokumente (nt 
raamatupidamisaruandeid). 
 
Ta peab need tegema taotluse korral kättesaadavaks (vt artikkel 17) või 
esitama need kontrolli, hindamise, auditi või juurdluse ajal (vt artikkel 22).  
 
Poolelioleva kontrolli, hindamise, auditi, juurdluse, kohtuvaidluse või muu 
lepingust tulenevate nõuete menetlemise korral (sh tulemuste põhjal 
järelduste tegemine; vt artikkel 22) peab toetusesaaja säilitama andmed ja 
muud täiendavad dokumendid nimetatud menetluste lõpuni. 
 
Toetusesaaja peab säilitama algdokumendid. Digitaalseid või 
digitaliseeritud dokumente käsitatakse algdokumentidena, kui need on 
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kohaldatavate riigi õigusaktide kohaselt lubatud. Amet võib heaks kiita 
muud dokumendid peale algdokumendi, kui ta leiab, et need tagavad 
samaväärse kindlusastme. 
 
18.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on 
ebapiisavalt põhjendatud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need 
lükatakse tagasi (vt artikkel 42).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid. 
 

ARTIKKEL 20. 
ARUANDLUS – 
MAKSETAOTLUS
ED 
 
 

ERC MADALA MAKSUMUSEGA ühe toetusesaajaga toetuslepingu 
asendatud säte: 

 
ARTIKKEL 20. ARUANDLUS – MAKSETAOTLUSED 
 
20.1 Aruande esitamise kohustus  
 
Toetusesaaja peab esitama ametile (vt artikkel 52), lõpparuande, mis on 
esitatud selles artiklis. Finantsaruanne sisaldab maksetaotlust.  
 
Aruande koostamisel tuleb kasutada vorme, mis on sisestanud 
elektroonilisse teabevahetussüsteemi (vt artikkel 52).  
 
20.2 Aruandeperiood 
 
Meede on üks aruandeperiood: 
 
 - AP1: esimesest kuust kuuni [X] 
 
20.3 Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused 
 
Ei kohaldata 
 
20.4 Lõpparuanne – lõppmakse taotlus 
 
Toetusesaaja peab esitama ametile (vt artikkel 52) lõpparuande 60 päeva 
jooksul pärast viimase aruandeperioodi lõppu lõpparuande, mis sisaldab 
lõppmakse taotlust. 
 
Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: 

 
(a) „lõplik tehniline aruanne” koos kokkuvõttega, mis sisaldab 

järgmist teavet: 
 

(i) ülevaade tulemustest; 
 

(ii) meetme järeldused; 
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(b) „lõplik finantsaruanne”, mis sisaldab individuaalseid 

raamatupidamisaruandeid (vt 4. lisa) koos lõppmakse taotlusega.  
 

Raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada toetuskõlblikud kulud 
(kindlasummalised kulud, vt artikkel 6 ja 2. lisa). 
 
Amet ei võta raamatupidamisaruandes deklareerimata jäetud 
summasid arvesse 
. 
 
Toetusesaaja peab tõendama, et: 
 

- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 
 

- deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (st et meede on 
rakendatud nõuetekohaselt; vt artikkel 6) 
 

- kulusid (st meetme nõuetekohast rakendamist) saab 
põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega 
(vt artikkel 18), mis esitatakse taotluse alusel (vt artikkel 17) 
või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse korral 
(vt artikkel 22). 

 
20.5 Kulude kogusumma teave 
 
Ei kohaldata 
 
20.6 Raamatupidamisaruannete vääring  
 
Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes.  
 
20.7 Aruannetes kasutatav keel 
 
Aruanne (lõplik tehniline ja finantsaruanne, sh raamatupidamisaruanne) 
tuleb esitada lepingus kasutatud keeles. 
 
20.8 Nõuete mittetäitmise tagajärjed – maksetähtaja peatamine – 

lepingu lõpetamine 
 
Kui esitatud aruanne ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib amet 
maksetähtaja peatada (vt artikkel 47) ja kohaldada 6. peatükis kirjeldatud 
muid meetmeid. 
 
Kui toetusesaaja ei täida oma aruande esitamise kohustust ja kui ta ei täida 
seda kohustust 30 päeva jooksul pärast ameti saadetud kirjalikku 
meeldetuletust, võib lepingu lõpetada (vt artikkel 50). 
 

ARTIKKEL 21. 
MAKSED JA 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 
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MAKSEKORD 
 
Artikli 21 lõige 1. 
Tehtavad maksed  
 

 
21.1. Tehtavad maksed  
 
Toetusesaajale tehakse järgmised maksed: 
  

- üks eelmakse; 
 

- üks lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 20). 
 

Artikli 21 lõige 2. 
Eelmakse – summa 
– tagatisfondi jaoks 
kinnipeetav summa 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
21.2 Eelmakse – summa – tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa 
 
[Vaikimisi VALIK: Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajale 
käibevahendeid. 
  
See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. 
 
Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot.  
   
Amet teeb toetusesaajale eelmakse , v.a artikli 48 kohaldamise korral, kas 
30 päeva jooksul lepingu jõustumisest (vt artikkel 58) või 10 päeva enne 
meetme alguskuupäeva või (vt artikkel 3) olenevalt sellest, kumb neist 
kuupäevadest on hilisem.  
  
Amet peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] 
eurot, st 5% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), ja kannab 
selle üle „tagatisfondi”]. 
 
[VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: Amet teeb [sisestage summa, sh 
tagatisfondi makstav 5% (sisestage summa sõnades)] euro suuruse 
eelmakse 30 päeva jooksul alates JRC võlateate esitamisest pärast lepingu 
sõlmimist.  

 
JRC nõustub, et [sisestage summa: 5% JRC jaoks ette nähtud 
toetussummast (sisestage summa sõnades)] euro suurune summa, mis 
vastab tema panusele tagatisfondi (vt artikli 21 lõige 2), on ameti poolt 
tema nimel tagatisfondi üle kantud.] 
 

Artikli 21 lõige 3.
 Vahemaksed 
– summa – 
arvutamine 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
21.3 Vahemaksed – summa – arvutamine 
 
Ei kohaldata 
 

21.4 Lõppmakse 
– summa – 
arvutamine 
– 

21.4 Lõppmakse – summa – arvutamine – tagatisfondi jaoks 
kinnipeetud summa vabastamine 

 
Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa toetuskõlblikest kuludest, mis 
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tagatisfondi 
jaoks 
kinnipeetud 
summa 
vabastamine 

 

toetusesaajal meetme rakendamisel tekkisid.  
 
Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast (vt 
artikli 5 lõige 3) suurem, toimub lõppmakse asemel tagasinõudmine (vt 
artikkel 44).  
 
Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast väiksem, 
teeb amet lõppmakse 90 päeva jooksul lõpparuande (vt artikli 20 lõige 4) 
kättesaamisest, välja arvatud artikli 47 või 48 kohaldamise korral. 
 
Makse sõltub lõpparuande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei 
tähenda, et sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, 
usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. 
 
Amet arvutab lõppmaksena tasumisele kuuluva summa, lahutades 
vastavalt artikli 5 lõikele 3 kindlaksmääratud lõplikust toetussummast juba 
tehtud ettemakse kogusumma: 
 

{lõplik toetussumma (vt artikli 5 lõige 3), 
 

millest lahutatakse 
 

tehtud ettemakse} 
 
Lõppmakse tegemisel vabastatakse tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa 
(vt eespool) ja: 
 

- Kui jääk on positiivne: makstakse vabastatud summa täielikult 
toetusesaajale koos lõppmaksena tasumisele kuuluva summaga;  

 
- kui jääk on negatiivne (lõppmakse asemel toimub tagasinõudmine), 

arvatakse see vabastatud summast maha (vt artikli 44 lõike 1 
punkt 2). Kui selle tulemusena saadud summa: 
 

- on positiivne, makstakse see toetusesaajale; 
 

- on negatiivne, nõutakse see sisse.  
 
Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada toetusesaaja 
nõusolekuta muu summaga, mille toetusesaaja ametile, komisjonile või 
muule rakendusametile võlgu on (ELi või Euratomi eelarve raames, kuni 
ELi toetuse ülempiirini, mis on asjaomase toetusesaaja kohta hinnangulises 
eelarves märgitud (vt 2. lisa). 
 

Artikli 21 lõige 5. 
Teade tasumisele 
kuuluva summa 
kohta 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
21.5 Teade tasumisele kuuluva summa kohta 
 
Amet teavitab ametlikult toetusesaajat tasumisele kuuluvast summast ja 
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täpsustab lõpliku toetussumma.  
 
Toetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise 
korral eelneb teate saatmisele artiklites 43 ja 44 sätestatud 
ärakuulamismenetlus. 
 

ARTIKKEL 23a. 
INTELLEKTUAA
LOMANDI 
HALDAMINE 
 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 23a. INTELLEKTUAALOMANDI HALDAMINE 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 24. 
TAUSTTEAVET 
KÄSITLEV 
KOKKULEPE 
 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 24. TAUSTTEAVET KÄSITLEV KOKKULEPE 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 25. 
TAUSTTEABE 
KASUTUSÕIGUS 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 25. TAUSTTEABE KASUTUSÕIGUS 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 26. 
TULEMUSTE 
OMANDIÕIGUS 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu valikud: 
 
ARTIKKEL 26. TULEMUSTE OMANDIÕIGUS 
 
[VALIK: 26.1 Omandiõiguse kuulumine tulemused loonud 
toetusesaajale 
 
Tulemused kuuluvad need loonud toetusesaajale.  
 
„Tulemused” on kõik meetme (materiaalsed või mittemateriaalsed) 
väljundid, näiteks andmed, teadmised või teave – olenemata nende vormist 
või iseloomust ja sellest, kas neid saab kaitsta või mitte –, mis luuakse 
meetme rakendamise käigus, ning kõik nendega seotud õigused, sealhulgas 
intellektuaalomandiõigus.  
 
26.2 Mitme toetusesaaja ühine omandiõigus 
 
Ei kohaldata 
 
26.3 Kolmandate isikute (sh töötajad) õigused  
 
Kui kolmandad isikud (sh töötajad) võivad nõuda tulemuste suhtes õigusi, 
peab toetusesaaja tagama lepingust talle tulenevate kohustuste täitmise.  
 
Kui kolmas isik loob tulemused, peab toetusesaaja hankima kolmandalt 
isikult kõik vajalikud õigused (üleandmine, litsentsid või muu), mis 
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võimaldavad tal oma kohustusi täita selliselt, nagu oleks toetusesaaja ise 
need tulemused loonud. 
 
Kui õigusi ei ole võimalik hankida, peab toetusesaaja loobuma kasutamast 
kolmandat isikut tulemuste loomiseks. 
 
26.4  Ameti omandiõigus tulemuste kaitsmiseks  
 
26.4.1. Amet võib toetusesaaja nõusolekul võtta tulemused nende 
kaitsmiseks enda omandisse, kui toetusesaaja kavatseb – kuni neli aastat 
pärast artiklis 3 sätestatud perioodi – levitada oma tulemusi neid 
kaitsmata, välja arvatud järgmistel juhtudel: 
 

(a) kaitse puudub, sest tulemuste kaitsmine ei ole võimalik, mõistlik või 
põhjendatud (võttes arvesse asjaolusid);  

 
(b) kaitse puudub, sest kaubandusliku või tööstusliku kasutamise 

potentsiaal puudub, või 
 
(c) toetusesaaja kavatseb anda tulemused edasi ELi liikmesriigis või 

assotsieerunud riigis4 asutatud kolmandale isikule, kes kaitseb neid. 
  

Toetusesaaja peab enne tulemuste levitamist – välja arvatud eespool 
punktides a, b või c nimetatud juhtudel – ametlikult teavitama ametit ja 
teatama talle samal ajal nõusoleku andmisest keeldumise põhjused. 
Toetusesaaja võib keelduda nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta saab 
tõendada, et see kahjustaks märkimisväärselt tema õigustatud huve. 
 
Kui amet otsustab võtta tulemused enda omandisse, teavitab ta 
toetusesaajat ametlikult 45 päeva jooksul pärast teate kättesaamist. 
 
Kõnealuseid tulemusi ei tohi levitada enne selle perioodi lõppu või – kui 
amet teeb positiivse otsuse – kuni ta on astunud vajalikke samme tulemuste 
kaitsmiseks.  
 
26.4.2. Amet võib toetusesaaja nõusolekul võtta tulemused nende 
kaitsmiseks enda omandisse, kui toetusesaaja kavatseb – kuni neli aastat 
pärast artiklis 3 sätestatud perioodi – lõpetada tulemuste kaitsmise või 
mitte taotleda kaitse pikendamist, välja arvatud järgmistel juhtudel:  
 

(a) kaitsmine lõpetatakse, sest kaubandusliku või tööstusliku 
kasutamise potentsiaal puudub; 

 

                                                 
4  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1290/2013 (millega 

kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 
osalemis- ja levitamiseeskirjad) (edaspidi „osalemiseeskirju käsitlev määrus nr 1290/2013”) artikli 2 
lõike 1 punktis 3 esitatud määratlus: „assotsieerunud riik” – kolmas riik, mis on liiduga sõlmitud 
rahvusvahelise lepingu osaline, nagu on määratud kindlaks raamprogrammi „Horisont 2020” määruse (EÜ) 
nr 1291/2013” artiklis 7. Artiklis 7 on sätestatud tingimused kolmandate riikide ühinemiseks programmiga 
„Horisont 2020”. 
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(b) pikendamine ei oleks asjaolusid arvesse võttes põhjendatud. 
 
Toetusesaaja, kes kavatseb tulemuste kaitsmise lõpetada või mitte taotleda 
kaitse pikendamist, peab – välja arvatud eespool punktides a ja b 
nimetatud juhtudel – ametlikult teavitama ametit vähemalt 60 päeva enne 
seda, kui kaitse lõpeb või kaitse pikendamine ei ole enam võimalik, ning 
teatama talle samal ajal nõusoleku andmisest keeldumise põhjused. 
Toetusesaaja võib keelduda nõusoleku andmisest üksnes juhul, kui ta saab 
tõendada, et see kahjustaks märkimisväärselt tema õigustatud huve. 
 
Kui amet otsustab võtta tulemused enda omandisse, teavitab ta 
toetusesaajat ametlikult 45 päeva jooksul pärast teate kättesaamist. 
 
26.5 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
toetust vähendada (vt artikkel 43).  
  
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid.] 
 
[Ei kohaldata] 
 

ARTIKKEL 27. 
TULEMUSTE 
KAITSMINE – ELi 
POOLSE 
RAHASTAMISE 
NÄHTAVUS 
 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 27. TULEMUSTE KAITSMINE – ELi POOLSE 
RAHASTAMISE NÄHTAVUS 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 28. 
TULEMUSTE 
KASUTAMINE 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 28. TULEMUSTE KASUTAMINE 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 29. 
TULEMUSTE 
LEVITAMINE – 
AVATUD 
JUURDEPÄÄS – 
ELi POOLSE 
RAHASTAMISE 
NÄHTAVUS 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 29. TULEMUSTE LEVITAMINE – AVATUD 
JUURDEPÄÄS – ELi POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 30. 
TULEMUSTE 
EDASIANDMINE 
JA LITSENTSIDE 
ANDMINE 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu valikud: 
 
ARTIKKEL 30. TULEMUSTE EDASIANDMINE JA LITSENTSIDE 

ANDMINE 
 
Ei kohaldata 
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ARTIKKEL 31. 
TULEMUSTE 
KASUTUSÕIGUS 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
ARTIKKEL 31. TULEMUSTE KASUTUSÕIGUS 
 
[VALIK: 31.1 ELi institutsioonide, asutuste, teenistuste ja ametite ning 
ELi liikmesriikide kasutusõigused  
 
Toetusesaaja peab andma ELi institutsioonidele, asutustele, teenistustele ja 
ametitele õiguse – kasutustasuta – kasutada nende tulemusi ELi poliitika 
või programmide väljatöötamiseks, rakendamiseks või järelevalveks.  
 
Selliseid kasutusõigusi võib rakendada üksnes mitteärilisel otstarbel ja 
konkurentsiväliselt. 
 
See ei muuda õigust kasutada materjale, dokumente või teavet, mis on 
toetusesaajalt saadud teavitamiseks ja avaldamiseks (vt artikli 38 lõige 2).] 
 
31.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
toetust vähendada (vt artikkel 43).] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 

ARTIKKEL 32. 
TEADLASTE 
TÖÖLEVÕTMINE 
JA 
TÖÖTINGIMUSE
D 
 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 32. TEADLASTE TÖÖLEVÕTMINE JA 
TÖÖTINGIMUSED 
 
Ei kohaldata 

ARTIKKEL 33. 
SOOLINE 
VÕRDÕIGUSLIK
KUS 
 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 33. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 35. 
HUVIDE 
KONFLIKT 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu valikud: 
 
ARTIKKEL 35. HUVIDE KONFLIKT  
 
[VALIK: 35.1 Kohustus vältida huvide konflikti 
 
Toetusesaaja peab võtma kõik meetmed, mis aitavad ennetada olukorda, 
kus meetme erapooletut ja objektiivset rakendamist ohustavad 
majanduslike, poliitiliste või rahvuslike huvide või perekonna- või 
emotsionaalsete sidemetega seotud põhjused või muud põhjused, mis 
tulenevad ühistest huvidest (edaspidi „huvide konflikt”). 
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Ta peab viivitamata teavitama ametit ametlikult olukorrast, mis kujutab 
endast või võib põhjustada huvide konflikti, ning koheselt võtma kõik 
vajalikud meetmed sellise olukorra kõrvaldamiseks.  
 
Amet võib kontrollida võetud meetmete asjakohasust ja nõuda täiendavate 
meetmete võtmist kindlaksmääratud tähtajaks. 
 
35.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
toetust vähendada (vt artikkel 43) ja lepingu võib lõpetada (vt artikkel 50). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid.] 
 
[Ei kohaldata] 

ARTIKKEL 36. 
KONFIDENTSIAA
LSUS 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
ARTIKKEL 36. KONFIDENTSIAALSUS 
 
36.1 Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus 
 
Pooled peavad tagama kõigi selliste andmete, dokumentide või muu 
materjali (mis tahes vormis) konfidentsiaalsuse, mis tunnistati selle 
avalikustamise ajal konfidentsiaalseks (edaspidi „konfidentsiaalne 
teave”). 
 
Nad võivad kasutada konfidentsiaalset teavet lepingu rakendamiseks.  
 
Konfidentsiaalsuskohustust ei kohaldata enam, kui: 
 

(a) teavet avalikustav pool nõustub teist poolt sellest vabastama; 
 

(b) teave oli teabe saajale juba teada või teabe esitas talle 
konfidentsiaalsuskohustust nõudmata kolmas isik, kelle suhtes 
konfidentsiaalsuskohustus ei kehtinud; 
 

(c) teabe saaja tõendab, et teabe koostamisel ei kasutatud 
konfidentsiaalset teavet; 
 

(d) teave muutub üldiselt ja avalikult kättesaadavaks 
konfidentsiaalsuskohustust rikkumata või 
 

(e) teabe avalikustamist nõutakse ELi või riigi õigusnormidega.  
 

36.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
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toetust vähendada (vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid. 
 

ARTIKKEL 37. 
JULGEOLEKUAL
ASED 
KOHUSTUSED 
 

ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetusleping: 
 
ARTIKKEL 37. JULGEOLEKUALASED KOHUSTUSED 
 
Ei kohaldata 
 

ARTIKKEL 38. 
MEETME 
REKLAAMIMINE 
– ELi POOLSE 
RAHASTAMISE 
NÄHTAVUS 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
ARTIKKEL 38. MEETME REKLAAMIMINE – ELi POOLSE 

RAHASTAMISE NÄHTAVUS 
 
38.1 Kohustus edendada meedet ja selle tulemusi – teave ELi 
rahastamise kohta – kohustus ja õiguse kasutada ELi embleemi – 
Ameti vastutuse välistamine – Ameti õigus kasutada materjale, 
dokumente või teavet 
 
Toetusesaaja peab reklaamima meedet ja selle tulemusi.  
 
Kui amet ei nõua või ei lepi kokku teisiti või kui see ei ole võimalik, tuleb 
iga meetmega seotud teavitamistegevuse (sh elektrooniline teavitamine, 
sotsiaalmeedia kasutamine jmt) ja iga toetuse kaudu rahastatud 
infrastruktuuri, seadme ja olulise tulemuse puhul: 
 

(a) esitada ELi embleem ja ERC logo ning 
 

(b) lisada järgmine tekst: 
 

Teavitustegevuse puhul: „Käesolevat projekti on rahastanud Euroopa 
Teadusnõukogu (ERC) Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020” raames (toetusleping nr [number]”. 
 
Infrastruktuuri, seadmete ja oluliste tulemuste puhul: „Käesolev 
[infrastruktuur] [seade] [sisestage tulemuse liik] on osa projektist, mida 
on rahastatud Euroopa Teadusnõukogu (ERC) Euroopa Liidu 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” raames 
(toetusleping nr [number]”. 

 
Iga meetmega seotud teavitamistegevuse puhul tuleb viidata, et see 
kajastab üksnes autori seisukohti ja amet ei vastuta selles sisalduva teabe 
kasutamise eest. 
 
Amet võib kasutada oma meetmega seotud teavitamis- ja 
avaldamistegevuses dokumente, nimelt avaldamiseks ettenähtud 
kokkuvõtteid ja avalikke tulemusi ning muud materjali, näiteks pilte või 
audiovisuaalset materjali, mida ta toetusesaajatelt saab (sh elektroonilisel 
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kujul). 
 
Toetusesaaja materjalide, dokumentide ja teabe kasutamise õigus hõlmab 
järgmist: 
 

(a) kasutamine enda tarbeks (eelkõige tehes need kättesaadavaks 
ameti või muu ELi institutsiooni, asutuse, talituse või ameti või ELi 
liikmesriikide asutuste töötajatele; ning kopeerides neid või 
taasesitades need kas tervikuna või osaliselt piiramatul arvul); 

 
(b) levitamine üldsusele (eelkõige avaldamine paberkandjal ja 

elektroonilisel või digitaalsel kujul, avaldamine Internetis 
allalaaditava või mitteallalaaditava failina, levitamine 
ringhäälingukanalite kaudu, avalik väljapanek või esitlemine, 
edastamine pressiteabetalituste kaudu või kandmine laialt 
juurdepääsetavatesse andmebaasidesse või registritesse); 

 
(c) toimetamine või ümbersõnastamine teavitamis- ja 

avaldamistegevuse jaoks (sh lühendamine, kokkuvõtete tegemine, 
muude elementide (nt metaandmed, legendid, muud graafilised, 
visuaalsed, audio- või tekstielemendid) lisamine, osade (nt audio- 
või videofailide) väljajätmine, osadeks jaotamine, kogumikus 
kasutamine); 

 
(d) tõlkimine;  

 
(e) juurdepääsu andmine individuaalsete taotluste alusel vastavalt 

määrusele nr 1049/2001, ilma taasesitamis- või kasutusõiguseta; 
 

(f) hoiustamine paberkandjal või elektrooniliselt või muul kujul; 
 

(g) arhiveerimine kooskõlas kohaldatavate 
dokumendihalduseeskirjadega ja 

 
(h) õigus lubada kolmandatel isikutel tegutseda tema nimel või anda 

punktides b, c, d ja f sätestatud kasutusviiside suhtes all-litsentse 
kolmandatele isikutele, kui see on ameti teavitamis- ja 
avaldamistegevuseks vajalik. 

 
38.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
toetust vähendada (vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis 
kirjeldatud muid meetmeid. 
 

ARTIKKEL 39. 
ISIKUANDMETE 
TÖÖTLEMINE 

ARTIKKEL 39. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE  
 
[VALIK: 39.1 Ametipoolne ja komisjonipoolne isikuandmete töötlemine  
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Amet või Komisjon töötleb kõiki lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid 
määruse nr 45/20015 alusel ja vastavalt ameti või komisjoni 
andmekaitseametnikule esitatavatele töötlemisteadetele (avalikult 
kättesaadavad andmekaitseametniku registris).  
 
Selliseid andmeid töötleb ameti või komisjoni „vastutav töötleja” 
kõnealuse lepingu rakendamise, haldamise ja järelevalve eesmärgil või 
ELi või Euratomi finantshuvide kaitsmiseks (sh kontrollid, hindamised, 
auditid ja juurdlused; vt artikkel 22).  
 
Isikutel, kelle isikuandmeid töödeldakse, on õigus oma isikuandmetele 
juurde pääseda ja neid parandada. Nad peavad selleks esitama ameti ja 
komisjoni veebisaidil avaldatud teenusespetsiifilises isikuandmete kaitse 
dokumendis nimetatud kontaktpunkti kaudu vastutavale töötlejale 
järelepärimise oma isikuandmete töötlemise kohta. 
 
Samuti on neil õigus pöörduda igal ajal Euroopa andmekaitseinspektori 
poole.  
 
39.2 Toetusesaajapoolne isikuandmete töötlemine  
 
Toetusesaaja peab töötlema lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid kooskõlas 
andmekaitset (sh lubade andmine või teavitamisnõuded) käsitlevate 
kohaldatavate ELi ja riigi õigusnormidega. 
 
Toetusesaaja võib anda oma töötajatele juurdepääsu ainult andmetele, mis 
on lepingu rakendamiseks, haldamiseks ja järelevalveks rangelt vajalikud.  
 
Toetusesaaja peab teavitama töötajaid, kelle isikuandmeid amet või 
komisjon kogub ja töötleb. Ta peab selleks esitama töötajatele 
teenusespetsiifilise isikuandmete kaitse dokumendi (vt eespool) enne nende 
andmete edastamist ametile või komisjonile.  
 
39.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 39 lõikest 2 tulenevaid kohustusi, võib 
amet kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid.] 
 
[Ei kohaldata] 
 

6. PEATÜKK 
 
ARTIKKEL 42. 
TOETUSKÕLBM
ATUTE KULUDE 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
42.1 Tingimused 
 

                                                 
5  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001, 18. detsember 2000, üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta 
(EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).  



H2020 toetuslepingute näidis: H2020 ERC ühe toetusesaajaga madala maksumusega toetuslepingu näidis, 
september 2014 

 

20 
 

TAGASILÜKKAM
INE  
 
Artikli 42 lõige 1. 
Tingimused 
 
Artikli 42 lõike 1 
punkt 1. 
 

42.1.1 Amet lükkab – lõppmakse tegemise ajal või selle järel – tagasi 
kõik toetuskõlbmatud kulud (st, kui 1. lisas kirjeldatud meedet ei ole 
nõuetekohaselt rakendatud; vt artikkel 6), eelkõige pärast kontrolle, 
hindamisi, auditeid või uurimisi (vt artikkel 22). 

Artikli 42 lõige 2. 
Tagasilükatavad 
toetuskõlbmatud 
kulud – arvutamine 
– menetlus 

42.2 Tagasilükatavad toetuskõlbmatud kulud – arvutamine – 
menetlus 

 
Toetuskõlbmatud kulud lükatakse tagasi proportsionaalselt meetme 
rakendamata jäänud ülesannete või osadega. 
 
Kui amet lükkab kulud tagasi ilma toetussummat vähendamata (vt 
artikkel 43) või alusetult makstud summasid sisse nõudmata (vt artikkel 
44), edastab ta asjaomasele koordinaatorile või toetusesaajale kulude 
tagasilükkamise, kõnealuste summade ja tagasilükkamise põhjuste kohta 
ametliku teate (vajaduse korral koos teatisega tasumisele kuuluva summa 
kohta; vt artikli 21 lõige 5). Toetusesaaja võib – 30 päeva jooksul pärast 
teatise saamist – esitada ametile ametliku teate sellega mitte nõustumisest 
ja mittenõustumise põhjustest.  
 
Kui amet lükkab kulud tagasi ning lisaks vähendab toetust või nõuab 
alusetult makstud summad tagasi, teatab ta tagasilükkamisest ametlikus 
toetuse vähendamist või tagasinõudmist käsitlevas „eelteates”, nagu on 
sätestatud artiklites 43 ja 44. 
 

42.3 Mõju 42.3 Mõju 
 
Kui amet lükkab kulud tagasi lõppmakse tegemise ajal, arvestab ta need 
meetme rakendamiseks deklareeritud toetuskõlblikest kogukuludest 
raamatupidamisaruandes maha (vt artikli 20 lõige 4). Seejärel arvutab ta 
lõppmakse, nagu on sätestatud artikli 21 lõikes 4. 
 
Kui amet lükkab kulud tagasi pärast lõppmakse tegemist, arvestab ta 
tagasilükatud summa toetusesaaja poolt raamatupidamisaruandes 
deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest maha. Seejärel arvutab ta 
artikli 5 lõike 4 kohaselt muudetud lõpliku toetussumma.  
 

ARTIKKEL 47. 
MAKSETÄHTAJA 
PEATAMINE  
 

47.1 Tingimused 
 
Amet võib – igal ajal – maksetähtaja peatada (vt artikli 21 lõiked 2–4), kui 
maksetaotlust (vt artikkel 20) ei saa heaks kiita, sest:  
 

(a) see pole kooskõlas lepingu sätetega (vt artikkel 20);  
 

(b) tehnilist aruannet või finantsaruannet ei ole esitatud või see on 
puudulik või on vaja täiendavat teavet, või 
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(c) on kahtlus, et raamatupidamisaruandes deklareeritud kulud pole 

toetuskõlblikud, ning on vaja korraldada täiendavad kontrollid, 
läbivaatused, auditeerimised või uurimised. 

 
47.2 Menetlus 
 
Amet teatab toetusesaajale ametlikult makse tähtaja peatamisest ja selle 
põhjustest.  
 
Peatamine jõustub ameti poolt teate saatmise päeval (vt artikkel 52).  
 
Kui makse tähtaja peatamise tingimusi enam ei täideta, siis peatamine 
lõpetatakse ja taasalustatakse järelejäänud perioodi. 
 
Kui peatamine kestab üle kahe kuu, võib toetusesaaja teha ametile 
peatamise jätkumise kohta järelepärimise.  
 
Kui makse tähtaja peatamise põhjuseks on tehnilise või finantsaruande 
nõuetele mittevastamine (vt artikkel 20) ja muudetud aruannet pole esitatud 
või see esitati, kuid lükati samuti tagasi, võib amet ka lepingu lõpetada (vt 
artikli 50 lõike 3 punkti 1 alapunkt l). 
 

ARTIKKEL 48. 
MAKSETE 
PEATAMINE  
 

48.1 Tingimused  
 
Amet võib – igal ajal – kas täielikult või osaliselt peatada eelmakse või 
lõppmakse, kui toetusesaaja: 
 

(a) on teinud või kahtlustatakse, et on teinud tõsiseid vigu, eiranud 
eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud täitmata 
pakkumismenetluse käigus või käesoleva lepinguga sätestatud 
kohustused või  

 
(b) on muude samadel tingimustel antud ELi või Euratomi toetuste 

puhul teinud süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, 
pannud toime pettuse või jätnud kohustused täitmata, nii et sellel on 
märkimisväärsed tagajärjed käesolevale toetusele (muude toetuste 
tulemuste põhjal järelduste tegemine käesoleva toetuse kohta; 
vt artikli 22 lõike 5 punkt 2).  

 
48.2 Menetlus 
 
Enne maksete peatamist saadab amet toetusesaajale ametliku teate:  
 

- milles teatab oma makse peatamise kavatsusest ja selle põhjustest, 
ning  
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul alates teatise saamisest esitama 
omapoolseid märkusi. 
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Kui ametile märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele 
vaatamata menetlust jätkata, edastab ta peatamise kohta ametliku 
kinnituse. Vastasel korral saadab ta teate selle kohta, et peatamismenetlust 
ei jätkata.  

 
Peatamine jõustub ameti poolt kinnitusteate saatmise päeval.  
 
Kui maksete jätkamise tingimused on täidetud, siis peatamine lõpetatakse. 
Amet teavitab sellest ametlikult toetusesaajat. 
 
Toetusesaaja võib meetme rakendamise peatada (vt artikli 49 lõige 1) või 
lepingu lõpetada (vt artikli 50 lõiked 1 ja 2). 
 

ARTIKKEL 50. 
LEPINGU 
LÕPETAMINE  
 
Artikli 50 lõige 1. 
Lepingu lõpetamine 
toetusesaaja poolt 
 
Artikli 50 lõike 1 
punkt 2. Mõju 
 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
50.1.2 Mõju 
 
Toetusesaaja peab 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama 
lõpparuande (vt artikkel 20). 

 
Kui amet ei saa aruannet määratud tähtaja jooksul (vt eespool), kulusid ei 
hüvitata. 
 
Amet arvutab lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 3) ja lõppmakse (vt 
artikkel 21), toetudes esitatud aruandele toetuskõlblikele kuludele ja 
lepingu muude kohustuste täitmisele.  
 
Ebakorrektne lõpetamine võib põhjustada toetuse vähendamist (vt artikkel 
43). 
 

Artikli 50 lõige 3. 
Lepingu lõpetamine 
ameti poolt 
 
Artikli 50 lõike 3 
punkt 3. Mõju  
 

ERC madala maksumusega ühe toetusesaajaga toetuslepingu asendatud 
säte: 

 
50.3.3 Mõju  

 
Toetusesaaja peab 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama 
lõpparuande (vt artikkel 20). 
 
Kui amet ei saa aruannet määratud tähtaja jooksul (vt eespool), kulusid ei 
hüvitata. 
 
Amet arvutab lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 3) ja lõppmakse (vt 
artikkel 21), toetudes esitatud aruandele toetuskõlblikele kuludele ja 
lepingu muude kohustuste täitmisele.  
 
See ei mõjuta ameti õigust toetust vähendada (vt artikkel 43) või haldus- 
või finantskaristusi määrata (artikkel 45).  
 
Toetusesaaja ei saa nõuda ameti poolt algatatud lõpetamisest tulenevate 
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kahjude hüvitamist (vt artikkel 46). 
 



Toetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse/alakonkursikutse tunnus]

 trükiformaat A4

Kogukulud Hüvitismäär %
Maksimaalne 

ELi toetus2

Maksimaalne 
toetussumma

3

Kulude liik 
4

Toetusesaaja

Kindel summa

1 Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6

H2020 ERC ÜHE TOETUSESAAJAGA MADALA MAKSUMUSEGA TOETUSLEPINGU 2. LISA NÄIDIS

MEETME HINNANGULINE EELARVE

Hinnangulised toetuskõlblikud 1 kulud 
(eelarvekategooria kaupa)

ELi rahaline toetus

4 Kululiikide kohta vt artikkel 5.

3 Maksimaalne toetussumma on maksimaalne toetussumma, mille komisjon/amet otsustas anda. See vastab tavaliselt taotletud toetusele, kuid võib olla sellest väiksem.  

A. Meetme otsesed ja kaudsed 
kulud

2 See on ELi toetuse teoreetiline  summa, mille süsteem arvutab automaatselt (korrutades kõik eelarvestatud kulud hüvitismääraga). See   teoreetiline  summa on piiratud 
maksimaalse toetussummaga (mille komisjon/amet otsustas meetme jaoks anda) (vt artikli 5 lõige 1).



Toetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse/alakonkursikutse tunnus]

trükiformaat A4

Kogukulud
Hüvitismäär 

%
Maksimaalne 

ELi toetus
Taotletav ELi 

toetus

Kulude liik 
2

Toetusesaaja

Deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 6).
Kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega, mis esitatakse taotluse korral või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse käigus (vt artiklid 17, 18 ja 
22).

Kindel summa

2 Kululiikide kohta vt artikkel 5.

1 Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6 

Toetusesaaja kinnitab, et:

H2020 ERC ÜHE TOETUSESAAJAGA MADALA MAKSUMUSEGA TOETUSLEPINGU 4. LISA NÄIDIS

Toetuskõlblikud 1 kulud (eelarvekategooria 
kaupa)

ELi rahaline toetus

A. Meetme otsesed ja kaudsed 
kulud

Esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõele vastav.
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