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MITME TOETUSESAAJAGA TOETUSLEPINGU ÜLDINE NÄIDIS 
 
 

 Kollasega märgistatud joonealused märkused on nähtavad tekstis, mille IT-süsteem loob 
allkirjastamiseks (sest need sisaldavad määratlusi või viiteid õigusaktidele). Teised 
joonealused märkused jäävad tekstist välja (sest need on sisemised juhised).  

 Hall tekst viitab sellele, et mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldises näidises sisalduv 
tekst ei kehti üldise ühe toetusesaajaga mudeltoetuslepingu kohta. 

 Valikud [kaldkirjas ja nurksulgudes]: asjakohane valik tuleb teha IT-süsteemis. Mittevalitud 
variante kas ei näidata automaatselt või neid näidatakse kui „ei kohaldata”. Valitud variante 
näidatakse kaldkirjas ilma sulgudeta ja valiku pealkirjata (see võimaldab toetusesaajatel 
hõlpsasti märgata, et kohaldatakse konkreetset eeskirja). 

 [halli värvi ja nurksulgudes] väljad (isegi kui need on eelmises punktis nimetatud valiku 
osa): sisestage IT-süsteemis asjakohased andmed.  

 IT-süsteem koostab teabelehe, mis kinnitab valitud variante ja sisestatud andmeid. 
 
 Vormingu teave: 

stiilid 
PEATÜKK     stiil „Peatükk” 
JAGU    stiil „Jagu” 
ALAJAGU     stiil „Alajagu” 
ARTIKKEL 1   stiil „Artikkel” 
4.1. Hinnanguline eelarve   stiil „Lõige” 
Tekst (loeteluta)   stiil „Tavaline” 
Sisukorra tasandid (must) stiil „Pealkiri 1”, „Pealkiri 2”, „Pealkiri 3”,  

    „Pealkiri 4”, „Pealkiri 5”  
Joonealused märkused: lõik – taandrida (väljaulatuv 0,5) (Times New Roman, 10 pt) 

 
märkus: loetelu sisaldav tekst tuleb vormindada käsitsi (Times New Roman, 12 pt, 

rööpjoondus) 
 

 
 

TOETUSLEPING  
 

NUMBER [sisestage number] – [sisestage akronüüm] 
 
Käesolev leping (edaspidi „leping”) on sõlmitud järgmiste poolte vahel: 
 
ühelt poolt 
 
[VALIK 1: Euroopa Liit (edaspidi „EL”, keda esindab Euroopa Komisjon (edaspidi 
„komisjon”)1,] 

                                                 
1  Kaldkirjas tekst näitab toetuslepingu näidise valikuid, mis kehtivad käesoleva lepingu suhtes. 

 
 

[EUROOPA KOMISJON/rakendusamet] 
Peadirektoraat 
 
Direktoraat 
Üksus 
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[VALIK 2: Euroopa Aatomienergiaühendus (edaspidi „Euratom”, keda esindab Euroopa 
Komisjon (edaspidi „komisjon”),]  
 
[VALIK 3: [Teadusuuringute Rakendusamet (REA)] [Euroopa Teadusnõukogu 
Rakendusamet (ERCEA)] [Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)] [Väikeste ja 
Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)] (edaspidi „amet”) Euroopa 
Komisjoni (edaspidi „komisjon”) delegeeritud volituste alusel,] 
 
kes on volitanud käesolevat lepingut allkirjastama [[peadirektoraat, direktoraat, üksus] 
[talitus] [ametikoht]] [ees- ja perekonnanimi],2  
 
ja  
 
teiselt poolt 
 
1. „koordinaator”: 
 
[täielik ametlik nimetus (lühinimetus)] [õiguslik vorm], [ametlik registrinumber], kes on 
asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise 
number], ja kes on volitanud käesolevat lepingut allkirjastama [ametikoht, ees- ja 
perekonnanimi], 
 
ja järgmised toetusesaajad, kui nad allkirjastavad oma „ühinemisdokumendi” (vt 3. lisa ja 
artikkel 56): 
 
2. [täielik ametlik nimetus (lühinimetus)] [õiguslik vorm], [ametlik registrinumber], kes on 
asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise 
number], 
 
[VALIK nende toetusesaajate jaoks, keda ei rahasta EL: X [täielik ametlik nimetus 
(lühinimetus)] [õiguslik vorm], [ametlik registrinumber], kes on asutatud aadressil [täielik 
ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise number], kui „toetusesaaja, 
keda ei rahasta EL” (vt artikkel 9),] 
 
[sama iga toetusesaaja kohta] 
 
[VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: ja X Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), mis on 
asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], kui ta allkirjastab halduskokkuleppe (vt 
3.b lisa)]. 
 
Kui ei ole määratud teisiti, hõlmab viide toetusesaajale või toetusesaajatele koordinaatorit 
[VALIK juhul, kui JRC osaleb: ja Teadusuuringute Ühiskeskust (JRC)]. 
 
Eespool nimetatud pooled on sõlminud lepingu allpool esitatud tingimustel.  
 
                                                 
2 [Komisjoni][Ametit] esindav isik peab olema eelarvevahendite käsutaja (volitamise või edasivolitamise 

kaudu), kes määratakse vastavalt 22. veebruari 2001. aasta dokumendile nr 60008 „Mise en place de la 
Charte des ordonnateurs”. 
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Allkirjastades lepingu või ühinemisdokumendi [VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: või 
halduskokkuleppe], võtavad toetusesaajad toetuse vastu ja nõustuvad rakendama meedet enda 
vastutusel ja vastavalt lepingule, täites kõik lepingus sätestatud kohustused ja tingimused.  
 
Lepingu osad: 
 
Tingimused 
 
1. lisa    Meetme kirjeldus 
 
2. lisa   Meetme hinnanguline eelarve 
 
3. lisa  Ühinemisdokumendid 
  

[VALIK juhul, kui kohaldatakse artiklit 14 ja kui [komisjon] [amet] on 
nõudnud solidaarset vastutust: 3a Deklaratsioon seotud kolmandate isikute 
solidaarse vastutuse kohta]  
 

 [VALIK juhul, kui JRC osaleb: 3b Halduskokkulepe] 
 
4. lisa Raamatupidamisaruannete standardvorm 
 
5. lisa Raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi standardvorm  
 
6. lisa Raamatupidamismetoodika õigsust kinnitava tõendi standardvorm 
 
 
 

TINGIMUSED 
 
SISUKORD 
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2. peatükis sätestatud meetme rakendamiseks toetusesaajatele antava toetuse suhtes. 
 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

10 
 

 
2. PEATÜKK  MEEDE 
 
ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE [– TÄIENDAV TOETUS] [– ÜHISELT 
RAHASTATUD MEEDE] 
 
Toetus antakse 1. lisas kirjeldatud meetme [sisestage meetme nimetus] – [sisestage 
akronüüm] (edaspidi „meede”) jaoks. 
 
[VALIK täiendavate toetuste korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: Toetus on 
„täiendav toetus” järgmisele: [toetusleping(ud), mille sõlmimiseks toimub projektikonkurss / 
toimuvad projektikonkursid [konkursikutse tunnus(ed): H2020 – teema –]] [järgmine 
täiendav toetusleping /järgmised täiendavad toetuslepingud nr: 
 

- [sisestage number] [sisestage akronüüm] 
- [sisestage number] [sisestage akronüüm]].] 

 
[VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või rahvusvahelise 
organisatsiooniga): Meede on „ühiselt rahastatud meede”, mis tuleb kooskõlastada 1. lisas 
kirjeldatud „ühismeetmega” [sisestage kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni 
meetme nimetus].] 
 
ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV 
 
Meetme kestus on [sisestage arv] kuud alates [vaikimisi VALIK: lepingu jõustumise 
kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast (vt artikkel 58)] [VALIK juhul, kui see on 
meetme jaoks vajalik: sisestage kuupäev]3 (edaspidi „meetme alguskuupäev”).  
 
ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED 
 
4.1 Hinnanguline eelarve 
 
Meetme „hinnanguline eelarve” on esitatud 2. lisas. 
 
See sisaldab hinnangulisi toetuskõlblikke kulusid ja kululiike liigitatuna toetusesaajate, 
[(seotud kolmandate isikute)] ja eelarvekategooriate kaupa (vt artiklid 5, 6 [ja 14]). [VALIK 
artikli 9 kohaldamise korral: See sisaldab ka selliste toetusesaajate hinnangulisi kulusid, 
keda ei rahasta EL (vt artikkel 9).] 
 
4.2  Eelarveülekanded 
 
2. lisas esitatud hinnangulist eelarveliigitust võib toetusesaajate või eelarvekategooriate (või 
mõlemate) vahel ülekantud summade võrra korrigeerida. See ei nõua muudatuse tegemist 
vastavalt artiklile 55, kui meedet rakendatakse vastavalt 1. lisas kirjeldatule. 
 

                                                 
3 See kuupäev peab alati olema kuu esimene päev ja hilisem lepingu jõustumise kuupäevast, kui 

eelarvevahendite käsutaja ei ole lubanud teisiti, juhul kui taotleja saab tõendada, et meetme rakendamist on 
vaja alustada enne toetuslepingu jõustumist. Igal juhul ei tohiks alguskuupäev olla toetuse taotluse esitamise 
kuupäevast varasem (finantsmääruse artikkel 130). 
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Toetusesaajad ei või siiski teha järgmist: 
 

- [VALIK artikli 5 lõikega 2 ettenähtud kindla summa korral: korrigeerida 2. lisas 
kindla summana esitatud summasid;] 
 

- lisada 1. lisas nimetamata allhankelepingutega seotud kulusid, kui sellised täiendavad 
allhankelepingud ei ole vastavalt artiklile 13 heaks kiidetud. 
 
 

3. PEATÜKK  TOETUS 
 
ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄRAD JA 

KULULIIGID 
 
5.1 Maksimaalne toetussumma 
 
„Maksimaalne toetussumma” on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot. 
 
5.2 Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid 
 
Toetusega hüvitatakse [VALIK teadustegevuse korral: 100% meetme toetuskõlblikest 
kuludest] [VALIK innovatsioonitegevuse4 korral, kui kõik toetusesaajad ja seotud 
kolmandad isikud on mittetulunduslikud õigussubjektid5: 100% meetme toetuskõlblikest 
kuludest] [VALIK innovatsioonitegevuse korral, kui kõik toetusesaajad ja seotud 
kolmandad isikud on tulunduslikud õigussubjektid: 70% meetme toetuskõlblikest kuludest] 
[VALIK innovatsioonitegevuse korral, kui osa toetusesaajaid või seotud kolmandaid isikuid 
on mittetulunduslikud õigussubjektid ja osa on tulunduslikud õigussubjektid: 100% selliste 
[toetusesaajate] [ja] [seotud kolmandate isikute] toetuskõlblikest kuludest, kes on 
mittetulunduslikud õigussubjektid, ja 70% teiste toetusesaajate [ja seotud kolmandate isikute] 
toetuskõlblikest kuludest] [VALIK erandjuhtudel, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: 
[…%] 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. 
 
Toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 6) tuleb deklareerida järgmiste liikide all (edaspidi 
„kululiigid”): 
 

                                                 
4  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse (EL) nr XX/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 5a esitatud määratlus: 

„„innovatsioonitegevus” – tegevus, mis on peamiselt seotud kavade ja korralduste või projektide loomisega 
uute, muudetud või täiustatud toodete, protsesside või teenuste jaoks. Sel eesmärgil võivad sellise tegevuse 
hulka kuuluda prototüüpide loomine, katsetamine, demonstreerimine, pilootkasutus, laiaulatuslik toodete 
valideerimine ja turule viimine”.  

5  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse (EL) nr XX/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 10a esitatud määratlus: 
„mittetulunduslik õigussubjekt” – õigussubjekt, kellel õiguslikust vormist tulenevalt ei ole tulutoovat 
eesmärki või kellel on seadusest tulenev või muul alusel õiguslikult siduv kohustus mitte jagada kasumit oma 
aktsionäridele või üksikliikmetele”.  
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(a) otsesed personalikulud [(v.a punktis f nimetatud tegevusaladega seotud 
personalikulud)]6: 

 
- tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud”) või 

 
- ühel ühikul põhineva summa alusel, mille toetusesaaja arvutas vastavalt oma 

tavapärasele kuluarvestustavale (edaspidi „ühikukulud”). 
 

Selliste VKE omanike või füüsilisest isikust toetusesaajate personalikulud, kes ei 
saa palka (vt artikli 6 lõike 2 punkti A alapunktid 4 ja 5), tuleb deklareerida ühel 
ühikul põhineva summa alusel, mis on esitatud 2. lisas (ühikukulud); 
 

(b)  otsesed allhankekulud [(v.a punktis f nimetatud tegevusaladega seotud 
allhankekulud)]7: tegelikult kantud kuludena (tegelikud kulud); 

 
(c)  [VALIK artikli 15 kohaldamise korral: kolmandatele isikutele rahalise toetuse 

andmisega seotud otsesed kulud [(v.a punktis f nimetatud tegevusalade raames antud 
rahalise toetuse kulud)]8: tegelikult kantud kuludena (tegelikud kulud);][VALIK: ei 
kohaldata;] 

(d)  muud otsesed kulud [(v.a punktis f nimetatud tegevusaladega seotud muud otsesed 
kulud)]9: tegelikult kantud kuludena (tegelikud kulud); 
 

(e)  kaudsed kulud [(v.a punktis f nimetatud tegevusaladega seotud kaudsed kulud)]10: 
kindla määra alusel, mida kohaldatakse vastavalt artikli 6 lõike 2 punktile E (edaspidi 
„kindlamääralised kulud”); 
 

[(f) [VALIK kulude erikategooriate korral, kui komisjoni otsusega on ette nähtud 
ühikukulud: [sisestage kulukategooria või tegevus11] kulud: 

 
- ühel ühikul põhineva(te) summa(de) alusel, mis on esitatud 2. lisas 

(ühikukulud) [või] 
 

-  [tegelikult kantud kuludena (tegelikud kulud)]12[või 

- nende kahe kombinatsioonina].] 

                                                 
6  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
7  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
8  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
9  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
10  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
11  Sisestage kulude täpne nimetus vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada ühikukulusid või 

kindlat summat. Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise” kulud, „kliiniliste 
uuringute” kulud, „hoonete energiatõhususe mõõtmise” kulud. 

12  Seda kasutatakse üksnes juhul, kui ühikukulusid kasutada lubavas komisjoni otsuses on sätestatud võimalus, 
et toetusesaaja valib kas tegelikud kulud või ühikukulud.  
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[VALIK kulude erikategooriate korral, kui komisjoni otsusega on ette nähtud 
kindlasummalised kulud: [sisestage kulukategooria või tegevus] kulud: 2. lisas 
esitatud kindla summana (edaspidi „kindlasummalised kulud”).]] 

 
5.3  Lõplik toetussumma – arvutamine 
 
„Lõplik toetussumma” sõltub sellest, millises ulatuses meedet tegelikult rakendatakse 
vastavalt lepingu tingimustele. 
 
Selle summa arvutab [komisjon] [amet] – lõppmakse tegemisel (vt artikli 21 lõige 4) – 
järgmiste etappide kaupa: 
 

1. etapp – hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele kuludele; 
 
2. etapp – toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga; 

 
3. etapp – mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu; 

 
4. etapp – mahaarvamiste tegemine puuduliku rakendamise või muude kohustuste täitmata 

jätmise tõttu. 
 
5.3.1  1. etapp – hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele kuludele 
 
Hüvitismäära(sid) (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblikele kuludele (tegelikud 
kulud, ühikukulud ja kindlamääralised kulud [ja kindlasummalised kulud]; vt artikkel 6), 
mille toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud] (vt artikkel 20) on deklareerinud ja mille 
[komisjon] [amet] on heaks kiitnud (vt artikkel 21). 
 
5.3.2  2. etapp – toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga 
 
Kui 1. etapis saadud summa on artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast 
suurem, rakendatakse viimatinimetatud summat. 
 
5.3.3  3. etapp – mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu 
 
Toetus ei tohi kasumit luua. 
 
„Kasum” on 1. ja 2. etapi järel saadud summat (millele on liidetud meetme kogutulud) ületav 
osa, mis on meetme toetuskõlblike kulude kogusummast suurem. 
 
„Meetme toetuskõlblike kulude kogusumma” on [komisjoni] [ameti] poolt heakskiidetud 
toetuskõlblike kogukulude koondsumma. 
 
„Meetme kogutulud” on meetme kestuse ajal saadud kogutulude koondsumma (vt 
artikkel 3).  
 
Järgmisi summasid käsitatakse tuludena: 
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(a) meetmega loodud tulu; kui tulu saadakse lepingu raames ostetud seadmete või muu 
vara müügist, võrdub tulu lepingu alusel toetuskõlblikuna deklareeritud summaga; 
 

(b) kolmandate isikute poolt toetussaajale [või seotud kolmandale isikule] spetsiaalselt 
meetme jaoks tehtud rahalised sissemaksed ja 
 

(c) mitterahalised sissemaksed, mida kolmandad isikud teevad tasuta spetsiaalselt meetme 
jaoks, kui need on deklareeritud toetuskõlblike kuludena. 

 
Järgmisi summasid ei käsitata tuludena: 

 
(a)  meetme tulemusi kasutades loodud tulu (vt artikkel 28); 
  
(b) kolmandate isikute rahalised sissemaksed, kui neid võib kasutada muude kulude kui 

toetuskõlblikud kulud katmiseks (vt artikkel 6); 
 
(c) kolmandate isikute rahalised sissemaksed, kui puudub kohustus artiklis 3 sätestatud 

perioodi lõpus kasutamata jäänud summad tagasi maksta. 
 

Kasumi olemasolu korral arvatakse see 1. ja 2. etapi järel saadud summast maha. 
 
5.3.4  4. etapp – mahaarvamiste tegemine puuduliku rakendamise või muude 

kohustuste täitmata jätmise tõttu – vähendatud toetussumma – arvutamine 
 
Kui toetust vähendatakse (vt artikkel 43), arvutab [komisjon] [amet] vähendatud 
toetussumma, lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast 
mahaarvatava summa (mis arvutatakse proportsionaalselt meetme puuduliku rakendamisega 
või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega vastavalt artikli 43 lõikele 2). 

 
Lõplik toetussumma on järgmisest kahest summast väiksem: 
 

- 1.–3. etapi järel saadud summa või  
 

- 4. etapi järel saadud vähendatud toetussumma. 
 
5.4  Muudetud lõplik toetussumma – arvutamine 
 
Kui – pärast lõppmakse tegemist (eelkõige pärast kontrolle, hindamisi, auditeid või juurdlusi; 
vt artikkel 22) – [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi (vt artikkel 42) või vähendab toetust 
(vt artikkel 43), arvutab ta toetusesaaja jaoks, kelle puhul tuvastati puudused, „muudetud 
lõpliku toetussumma”. 
  
Selle summa arvutab [komisjon] [amet] tuvastatud puuduste alusel järgmiselt: 
 

- kulude tagasilükkamise korral: kohaldades hüvitismäära muudetud toetuskõlblikele 
kuludele, mille [komisjon] [amet] asjaomase toetusesaaja puhul heaks kiitis; 
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- toetuse vähendamise korral: arvutades asjaomase toetussaaja osa toetussummast, 
mida vähendati proportsionaalselt temapoolse meetme puuduliku rakendamisega või 
kohustuste täitmata jätmise tõsidusega (vt artikli 43 lõige 2). 

 
Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on asjaomase toetusesaaja 
muudetud lõplik toetussumma eespool nimetatud kahest summast väiksem.  
 
ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD 
 
6.1 Toetuskõlblike kulude üldtingimused 
 
„Toetuskõlblikud kulud” on kulud, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele: 
 
(a) tegelike kulude korral: 
 

(i) need peavad olema toetusesaajal tegelikult tekkinud; 
 

(ii) need peavad olema tekkinud artiklis 3 sätestatud perioodil, v.a viimase 
aruandeperioodi aruande ja lõpparuande esitamise kulud (vt artikkel 20); 

 
(iii) need peavad olema märgitud 2. lisas esitatud hinnangulises eelarves; 

 
(iv) need peavad olema tekkinud seoses 1. lisas kirjeldatud meetmega ja selle 

rakendamiseks vajalikud; 
 

(v) need peavad olema tuvastavad ja kontrollitavad ning eelkõige peavad need olema 
kajastatud toetusesaaja raamatupidamisarvestuses vastavalt toetusesaaja 
asukohariigis kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele ja toetusesaaja 
tavapärasele kuluarvestustavale; 
 

(vi) need peavad olema kooskõlas riigis kohaldatavate maksu-, töö- ja 
sotsiaalkindlustusseadustega ja 
 

(vii) need peavad olema mõistlikud, põhjendatud ja järgima usaldusväärse 
finantsjuhtimise põhimõtet, eelkõige ökonoomsuse ja tõhususe vallas; 

 
(b) ühikukulude korral: 
 

(i)     need peavad olema arvutatud järgmiselt: 
 

{ühel ühikul põhinevad summad, mis on esitatud 2. lisas või mille toetusesaaja arvutab vastavalt 
oma tavapärasele kuluarvestustavale (vt artikli 6 lõike 2 punkt A) 
  
korrutatakse 
 
tegelike ühikute arvuga}; 

 
(ii)  tegelike ühikute arv peab vastama järgmistele tingimustele: 
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- ühikuid tuleb tegelikult kasutada või toota artiklis 3 sätestatud perioodi 
jooksul; 

 
- ühikud peavad olema meetme rakendamiseks vajalikud või meetme abil 

toodetud ja 
 

- ühikute arv peab olema tuvastav ja kontrollitav ning eelkõige peavad seda 
toetama andmed ja dokumendid (vt artikkel 18); 

 
(c) kindlamääraliste kulude korral: 
 

(i) need peavad olema arvutatud 2. lisas esitatud kindlat määra kohaldades ja 
 

(ii) kulud (tegelikud kulud või ühikukulud [või kindlasummalised kulud]), mille suhtes 
kindlat määra kohaldatakse, peavad vastama käesolevas artiklis sätestatud 
toetuskõlblikkuse tingimustele; 

 
(d) [VALIK juhul, kui artikli 5 lõikega 2 on ette nähtud kindel summa: kindlasummaliste 

kulude korral:  
 

(i) toetuskõlblik summa võrdub 2. lisas esitatud summaga ja 
 

(ii) meetme vastavad ülesanded või osad peavad olema nõuetekohaselt rakendatud 
vastavalt 1. lisale.] 

 
6.2 Toetuskõlblike kulude eritingimused 
 
Kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad üldtingimustele (vt eespool) ja allpool iga 
järgmise eelarvekategooria kohta sätestatud eritingimustele: 
 

A. otsesed personalikulud; 
B. otsesed allhankekulud; 
C. [VALIK artikli 15 kohaldamise korral: kolmandatele isikutele rahalise toetuse 

andmisega seotud otsesed kulud;] [VALIK: ei kohaldata;] 
D. muud otsesed kulud; 
E. kaudsed kulud; 
F. [VALIK kulude erikategooriate korral, kui komisjoni otsusega on ette nähtud 

ühikukulud: [sisestage kulukategooria või tegevus13] kulud]. 
 
„Otsesed kulud” on kulud, mis on otseselt seotud meetme rakendamisega ja mida saab seega 
otseselt meetme arvele panna. Need ei tohi sisaldada kaudseid kulusid (vt allpool punkt E). 
 
„Kaudsed kulud” on kulud, mis ei ole otseselt seotud meetme rakendamisega ja mida ei saa 
seega otseselt meetme arvele panna. 
 
A. Otsesed personalikulud [(punkt F ei hõlma neid)] 
                                                 
13  Sisestage kulude täpne nimetus vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada ühikukulusid või 

kindlat summat. Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise” kulud, „kliiniliste 
uuringute” kulud, „hoonete energiatõhususe mõõtmise” kulud. 
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Toetuskõlblike personalikulude liigid 
 
A.1. Personalikulud on toetuskõlblikud, kui need on seotud isikutega, kes töötavad 
toetusesaaja heaks töölepingu (või muu samaväärse tööle määramise dokumendi) alusel ja kes 
on määratud töötama meetme heaks. Need kulud peavad hõlmama üksnes palka (sh 
lapsehoolduspuhkuse ajal), sotsiaalkindlustusmakseid, makse ja muid töötasus sisalduvaid 
kulusid, kui need tulenevad riigis kohaldatavatest õigusaktidest või töölepingust (või 
samaväärsest tööle määramise dokumendist). 
 
Toetusesaajad, kes ei ole mittetulunduslikud õigussubjektid,14 võivad personalikuludena 
deklareerida ka meetme heaks töötama määratud töötajatele makstava lisatasu (sh lisalepingu 
alusel tehtavad maksed, olenemata nende iseloomust), kui: 
 

(a) see on toetusesaaja tavapärane tasustamisviis ja nii toimitakse järjepidevalt, kui 
vajatakse sama liiki tööd või asjatundjate teadmisi; 

 
(b) lisatasu arvestamise kriteeriumid on objektiivsed ja toetusesaaja kasutab neid pidevalt, 

sõltumata kasutatavast rahastamisallikast. 
 
Meetme heaks töötama määratud töötajate lisatasu on toetuskõlblik kuni järgmise summani: 
 

(a) kui isik töötab kogu täisaasta täistööajaga üksnes meetme heaks: kuni 8000 eurot; 
 

(b) kui isik töötab üksnes meetme heaks, kuid mitte täistööajaga ega kogu aasta jooksul: 
kuni vastava proportsionaalse summani 8000 eurost või 

 
(c) kui isik ei tööta üksnes meetme heaks: kuni proportsionaalse summani, mis 

arvutatakse järgmiselt: 
 

{{8000 eurot 
 
jagatakse 
 
aasta töötundide arvuga (vt allpool)} 
 
ja see korrutatakse 
 
isikul aasta jooksul meetme heaks töötamisel kulunud tundide arvuga}. 

 
A.2. Toetusesaaja heaks otsese lepingu (v.a tööleping) alusel töötavate füüsiliste isikute 
kulud on toetuskõlblikud personalikulud, kui: 
 

                                                 
14  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX määruse (EL) nr XX/2013 (millega kehtestatakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad) 
(ELT L XX, XX, lk XX) (edaspidi „osalemiseeskirju käsitlev määrus nr XX/2013”) artikli 2 lõike 1 
punktis 10a esitatud määratlus: „mittetulunduslik õigussubjekt” – õigussubjekt, kellel õiguslikust vormist 
tulenevalt ei ole tulutoovat eesmärki või kellel on seadusest tulenev või muul alusel õiguslikult siduv 
kohustus mitte jagada kasumit oma aktsionäridele või üksikliikmetele”. 
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(a) isik töötab toetusesaaja juhiste alusel ja tema tööruumides, kui toetusesaajaga ei ole 
kokku lepitud teisiti; 

 
(b) töö tulemused kuuluvad toetusesaajale ja 

 
(c) kulud ei erine märkimisväärselt toetusesaaja heaks töölepingu aluse töötavate ja 

sarnaseid ülesandeid täitvate isikute kuludest. 
  
A.3. Kolmanda isiku poolt tasu eest lähetatud töötajate kulud on toetuskõlblikud 
personalikulud, kui on täidetud artiklis 11 sätestatud tingimused. 
 
A.4. Juhul kui väiksest ja keskmise suurusega ettevõtjast toetusesaaja omanikud (edaspidi 
„VKE omanikud”) töötavad meetme heaks ja ei saa selle eest palka, on nende kulud 
toetuskõlblikud personalikulud, kui need vastavad 2. lisas esitatud ühel ühikul põhinevale 
summale, mis korrutatakse meetme heaks töötamisel kulutatud tegelike tundide arvuga. 
 
A.5. Selliste „füüsilisest isikust toetusesaajate” kulud, kes ei saa palka, on toetuskõlblikud 
personalikulud, kui need vastavad 2. lisas esitatud ühel ühikul põhinevale summale, mis 
korrutatakse meetme heaks töötamisel kulutatud tegelike tundide arvuga.  
 
[A.6. [VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: 
Teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud personalikulud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõike 1 punktis 1 sätestatud 
tingimused.] [VALIK teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral: 
Teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumisega seotud personalikulud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõikes 2 sätestatud tingimused.]] 
 
Arvutamine  
 
Personalikulud tuleb arvutada toetusesaajate kaupa järgmiselt: 
 

{{tunnitasu 
 
korrutatakse 
 
meetme heaks töötamisel kulutatud tegelike tundide arvuga}, 
 
millele liidetakse 
 
mittetulunduslike õigussubjektide korral: eespool sätestatud tingimustel meetme heaks töötama 
määratud isikute lisatasu (punkti A alapunkt 1)}. 

 
Isiku kohta deklareeritud tegelike tundide arv peab olema tuvastatav ja kontrollitav (vt 
artikkel 18). 
 
Tundide koguarv, mis isiku kohta ELi või Euratomi toetuste puhul aastas deklareeritakse, ei 
või olla suurem tunnitasu arvutamisel kasutatud aasta töötundide arvust: 
 

{aasta töötundide arv (vt allpool), 
 
millest lahutatakse 
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tundide koguarv, mille toetusesaaja deklareerib muude ELI või Euratomi toetuste puhul selle isiku 
kohta asjaomasel aastal}. 

 
„Tunnitasu” on üks järgmistest: 
 
(a) tegelike kuludena deklareeritud personalikulude korral: tunnitasu on summa, mis 

arvutatakse järgmiselt: 
 

{tegelikud aasta personalikulud (v.a lisatasu) isiku kohta,  
 
mis jagatakse  
 
aasta töötundide arvuga}. 

 
Toetusesaajad peavad kasutama iga asjaomase aruandeperioodiga hõlmatud 
majandusaasta puhul aasta personalikulusid ja aasta töötundide arvu. Kui majandusaasta ei 
ole aruandeperioodi lõpus suletud, peavad toetusesaajad kasutama viimase kättesaadava 
lõpetatud majandusaasta tunnitasu.  
 
„Aasta töötundide arvu” puhul võivad toetusesaajad valida ühe järgmistest:  

 
(i) 1 720 tundi täistööajaga töötavate isikute korral (või osalise tööajaga töötavate 

isikute korral vastav proportsionaalne osa sellest);  
 

(ii) toetusesaaja heaks aasta jooksul töötanud isiku töötundide koguarv arvutatakse 
järgmiselt:  

 
{aastas ettenähtud töötunnid isiku kohta (vastavalt töölepingule, kohaldatavale 
kollektiivlepingule või riigi õigusaktidele), 
 
millele liidetakse  
 
ületunnitöö  
 
ja millest lahutatakse  
 
töölt puudutud tunnid (nt haiguspuhkus või eripuhkus)}. 

 
„Aastas ettenähtud töötunnid” on periood, mille jooksul töötaja peab vastavalt 
töölepingule, kohaldatavale kollektiivlepingule või tööaega reguleerivatele riigi 
õigusaktidele töötama tööandja heaks ning teostama tema tegevust ja täitma 
tööülesandeid.  
 
Kui leping (või kohaldatav kollektiivleping või tööaega reguleerivad riigi 
õigusaktid) ei võimalda aastas ettenähtud töötunde kindlaks määrata, ei saa seda 
valikut kasutada; 

 
(iii) „tavapärane aasta töötundide arv”, mida toetusesaaja üldiselt oma töötajate puhul 

kohaldab vastavalt oma tavapärasele kuluarvestustavale. See arv peab olema 
vähemalt 90% „standardsest aastas ettenähtud töötundide arvust”.  
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Kui standardse aastas ettenähtud töötundide arvu kindlakstegemiseks puuduvad 
asjakohased dokumendid, ei saa seda valikut kasutada.  

 
Kõigi valikute puhul võib aasta töötundide arvust maha arvata tegeliku aja, mil meetme 
heaks töötama määratud isik oli lapsehoolduspuhkusel; 

 
(b) ühikukulude alusel deklareeritud personalikulude korral: tunnitasu on üks järgmistest:  

 
(i) VKE omanike või füüsilisest isikust toetusesaajate korral: 2. lisas esitatud 

tunnitasu (vt eespool punkti A alapunktid 4 ja 5) või 
 

(ii) toetusesaaja tavapärase kuluarvestustava alusel deklareeritud personalikulude 
korral: tunnitasu, mille toetusesaaja arvutab vastavalt oma tavapärasele 
kuluarvestustavale, kui:  

 
- kasutatud kuluarvestustava rakendatakse järjepidevalt ja objektiivsete 

kriteeriumide alusel, sõltumata rahastamisallikast; 
 

- tunnitasu arvutatakse toetusesaaja raamatupidamisarvestuses kajastatud 
tegelike personalikulude alusel, v.a toetuskõlbmatud kulud või muude 
eelarvekategooriate alla kantud kulud. 

 
Toetusesaaja võib tegelikke personalikulusid korrigeerida eelarvestatud 
või hinnatud elementide alusel. Need elemendid peavad olema 
personalikulude arvutamisel asjakohased, mõistlikud ja kooskõlas 
objektiivse ja kontrollitava teabega ning 

 
- tunnitasu arvutatakse aasta töötundide arvu alusel (vt eespool). 

 
B. Otsesed allhankekulud [(punkt F ei hõlma neid)] (sh asjaomased maksud ja tasud, 
näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida toetusesaaja maksab) on 
toetuskõlblikud, kui on täidetud artikli 13 tingimused. 
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 
infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud allhankekulud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõike 1 punktis 1 sätestatud 
tingimused.] 
 
 [VALIK teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 
infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumisega seotud allhankekulud on 
toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõikes 2 sätestatud tingimused.] 
 
C. Kolmandatele isikutele rahalise toetuse pakkumisega seotud otsesed kulud [(punkt F 
ei hõlma neid)] [VALIK artikli 15 kohaldamise korral: on toetuskõlblikud, kui on täidetud 
artiklis 15 sätestatud tingimused.] [VALIK: ei kohaldata] 
 
D. Muud otsesed kulud [(punkt F ei hõlma neid)] 
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D.1. Reisikulud ja asjaomased päevarahad (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 
mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida toetusesaaja maksab) on toetuskõlblikud, kui 
need on kooskõlas toetusesaaja tavapärase reisikorraldustavaga. 
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 
infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud reisikulud on toetuskõlblikud 
üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimused.] 
 
D.2. [Vaikimisi VALIK: Toetusesaaja raamatupidamisarvestuses kajastatud seadmete, 
infrastruktuuri ja muu vara (uus või kasutatud) amortisatsioonikulud on toetuskõlblikud, kui 
need seadmed, infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artiklile 10 ning kanti maha 
vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ja toetusesaaja tavapärasele 
raamatupidamistavale. 
 
Seadmete, infrastruktuuri või muu vara rentimise või liisimise kulud (sh asjaomased maksud 
ja tasud, näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida toetusesaaja maksab) on 
samuti toetuskõlblikud, kui need ei ületa sarnaste seadmete, infrastruktuuri või vara 
amortisatsioonikulusid ega sisalda rahastamistasusid. 
 
Tasu eest mitterahalise sissemaksena saadud seadmete, infrastruktuuri või muu vara kulud 
on toetuskõlblikud, kui need ei ületa sarnaste seadmete, infrastruktuuri või vara 
amortisatsioonikulusid ega sisalda rahastamistasusid ning kui on täidetud artiklis 11 
sätestatud tingimused. 
 
Arvesse võetakse üksnes see osa kuludest, mis vastab meetme kestusele ja meetme heaks 
tegeliku kasutamise määrale.] 
 
[VALIK (eespool esitatud valikule alternatiivne), mida kasutatakse juhul, kui see on 
tööprogrammiga ette nähtud:15 Seadmete, infrastruktuuri või muu vara (uus või kasutatud) 
ostmise kulud (nagu toetusesaaja raamatupidamisarvestuses kajastatud) on toetuskõlblikud, 
kui seadmed, infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artiklile 10. 
  
Seadmete, infrastruktuuri või muu vara rentimise või liisimise kulud (sh asjaomased maksud 
ja tasud, näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida toetusesaaja maksab) on 
samuti toetuskõlblikud, kui need ei ületa sarnaste seadmete, infrastruktuuri või vara 
amortisatsioonikulusid ega sisalda rahastamistasusid. 
 
Tasu eest mitterahalise sissemaksena saadud seadmete, infrastruktuuri või muu vara kulud 
on toetuskõlblikud, kui need ei ületa sarnaste seadmete, infrastruktuuri või vara 
amortisatsioonikulusid ega sisalda rahastamistasusid ning kui on täidetud artiklis 11 
sätestatud tingimused.] 
 
[VALIK (lisaks eespool nimetatud kahest valikust ühele) teadustöö infrastruktuurile 
riigiülese ja virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral: Toetusesaaja võib erandkorras jätta 
need kulud (st amortiseeritavate seadmete, infrastruktuuri ja muu vara rentimise, liisimise ja 
ostmise kulud) teadustöö infrastruktuurile riigiülese või virtuaalse juurdepääsu pakkumisel 
deklareerimata (vt artikkel 16).] 
                                                 
15  Seda kasutatakse erandkorras üksnes siis, kui see on meetme iseloomu ja seadmete või vara kasutamise 

konteksti alusel põhjendatud, kui see on tööprogrammiga ette nähtud. 
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D.3. Muude kaupade ja teenuste kulud (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 
mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida toetusesaaja maksab) on toetuskõlblikud, kui 
sellised kaubad ja teenused: 
 

(a) osteti konkreetselt meetme jaoks ja vastavalt artiklile 10 või 
 

(b) anti tasu eest mitterahalise sissemaksena ja vastavalt artiklile 11. 
 
Sellised kaubad ja teenused on muu hulgas näiteks tarbekaubad ja tarned, levitamine (sh 
avatud juurdepääs), tulemuste kaitse, raamatupidamisaruannete ja –metoodika tõendid (kui 
need on lepingu kohaselt nõutud), tõlked ja trükised. 
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 
infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud muude kaupade ja teenuste 
kulud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõike 1 punktis 1 
sätestatud tingimused.] 
 
 [VALIK teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 
infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumisega seotud muude kaupade ja teenuste 
kulud on toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
tingimused.] 
 
D.4. [Vaikimisi VALIK: Otseselt meetme heaks kasutatava „suure teadustöö 
infrastruktuuri”16 kapitaliseeritud ja tegevuskulud on toetuskõlblikud, kui: 
 

(a)  suure teadustöö infrastruktuuri väärtus on vähemalt 75% kogu põhivarast (enne 
lepingu allakirjastamise kuupäeva viimases suletud bilansis kajastatud ajaloolises 
väärtuses või nagu see määratakse kindlaks teadustöö infrastruktuuri17 rentimis- ja 
liisimiskulude alusel); 

 
(b)  komisjon on andnud toetusesaaja suure teadustöö infrastruktuuri kulude 

deklareerimise metoodikale positiivse hinnangu (edaspidi „eelhindamine”);  
 

(c)  toetusesaaja deklareerib otseste toetuskõlblike kuludena üksnes osa, mis vastab 
meetme kestusele ja meetme heaks tegeliku kasutamise määrale, ning 

                                                 
16  „Suur teadustöö infrastruktuur” – teadustöö infrastruktuur, mille koguväärtus on toetusesaaja jaoks 

vähemalt 20 miljonit eurot, mille arvutamiseks liidetakse iga üksiku sellele toetusesaajale kuuluva teadustöö 
infrastruktuuri varade ajalooline väärtus, nagu see on kajastatud tema viimases suletud bilansis enne lepingu 
allkirjastamise kuupäeva, või määratakse kindlaks teadustöö infrastruktuuri rentimis- ja liisimiskulude 
alusel. 

17  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX 2013. aasta määruse (EL) nr XX/2013 (millega luuakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020) artikli 2 punktis f 
esitatud määratlus: „teadustöö infrastruktuur” – rajatised, vahendid ja teenused, mida teadusringkonnad 
kasutavad teadusuuringute läbiviimiseks ja innovatsiooni edendamiseks oma valdkondades. Neid võib 
kasutada ka muuks kui teadusuuringuteks, näiteks hariduse või avalike teenuste jaoks, kui see on 
asjakohane. Teadustöö infrastruktuurid hõlmavad järgmist: suured teadusaparatuurid või instrumentide 
komplektid; teadmistepõhised vahendid, näiteks kogud, arhiivid või teaduslikud andmed; e-infrastruktuurid, 
näiteks andmed, andmetöötlussüsteemid ja kommunikatsioonivõrgustikud; ning muud ainulaadsed ning 
teadus- ja innovatsioonitegevuses maailmataseme saavutamiseks vajalikud infrastruktuurid. Infrastruktuurid 
võivad asuda ühes kohas, olla virtuaalsed või jaotunud. 
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(d)  need vastavad Horisont 2020 toetusjuhendis täiendavalt täpsustatud tingimustele.] 

 
[VALIK kõigi osa „Teadustöö infrastruktuur” alusel korraldatud projektikonkursside alla 
kuuluvate teemade korral (v.a e-infrastruktuuri teemad): ei kohaldata.] 
 
[VALIK, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: ei kohaldata.] 
  
E. Kaudsed kulud [(punkt F ei hõlma neid)] 
 
Kaudsed kulud on toetuskõlblikud, kui need deklareeritakse kindla määra alusel, mis on 25% 
toetuskõlblikest otsestest kuludest (vt artikli 5 lõige 2 ja eespool punktid A–D), mis ei hõlma 
järgmist:  
 

(a)  allhankekulud [ja] [;]  
 

(b) kolmandate isikute tehtud mitterahaliste sissemaksete kulud, kui neid sissemakseid ei 
kasutata toetusesaaja tööruumides [ja] [;]  

 
(c)  [VALIK artikli 15 kohaldamise korral: kolmandatele isikutele rahalise toetuse 

andmisega seotud kulud] [VALIK: ei kohaldata] [ja 
 

(d)  VALIK, kui kohaldatakse punkti F ja kui ühikukulud või kindlasummalised kulud 
hõlmavad kaudseid kulusid: [artikli 5 lõike 2 punktis f ja allpool punktis F 
nimetatud ühikukulud)] [artikli 5 lõike 2 punktis f ja allpool punktis F nimetatud 
kindlasummalised kulud]]. 

 
Toetusesaajad, kes saavad ELi või Euratomi eelarvest rahastatud tegevustoetust18, ei saa 
deklareerida kaudseid kulusid tegevustoetusega hõlmatud perioodi kohta. 
  
[F. VALIK kulude erikategooriate korral, kui komisjoni otsusega on ette nähtud 
ühikukulud: [Sisestage kulukategooria(d) või tegevus(ed)] kulud  
 
[Sisestage kulukategooria või tegevus] kulud: 
 

(a) mis on deklareeritud ühikukuludena: on toetuskõlblikud, kui need vastavad 2. lisas 
esitatud ühel ühikul põhinevale summale, mis on korrutatud tegelike ühikute arvuga, 
ja kui [sisestage toetuskõlblikkuse tingimused]; 
 

(b)  [mis on deklareeritud tegelike kuludena: on toetuskõlblikud, kui need vastavad 
eespool sätestatud tingimustele (punktid A–[D][E]) [ja kui [sisestage 
toetuskõlblikkuse tingimused];] 

 

                                                 
18  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis 

käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu 
määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 218, 26.10.2012, lk 1) (edaspidi „finantsmäärus 
nr 966/2012”) artikli 121 lõike 1 punktis b esitatud määratlus: „tegevustoetus” – eelarvest annetustena 
antavad sihtotstarbelised rahalised maksed, mille abil rahastatakse mõne sellise asutuse toimimist, kes 
tegutseb liidu üldistes huvides või kellel on liidu poliitika osaks olev ja seda toetav eesmärk”. 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

24 
 

(c) [mis on deklareeritud nende kahe kombinatsioonina: kui tegelike kuludena 
deklareeritud osa vastab tegelike kulude tingimustele ja ühikukuludena deklareeritud 
osa vastab ühikukulude tingimustele]. 
 

[sama iga konkreetse kulukategooria kohta]  
 
[VALIK konkreetsete kindlasummaliste kulude korral (st kulud, mida võib/tuleb 
deklareerida kindlasummaliste kuludena), kui see on artikli 5 lõike 2 punktiga f ette 
nähtud): [Sisestage kulukategooria või tegevus] kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad 
2. lisas esitatud kindlale summale ja kui meetme asjaomased ülesanded või osad on 
nõuetekohaselt rakendatud vastavalt 1. lisale.]] 
 
6.3 Seotud kolmandate isikute kulude toetuskõlblikkuse tingimused   
 
[VALIK artikli 14 kohaldamise korral: Seotud kolmandate isikute kantud kulud on 
toetuskõlblikud, kui need vastavad – mutatis mutandis – käesolevas artiklis (artikli 6 
lõigetes 1 ja 2) ja artiklis 14 sätestatud toetuskõlblikkuse eritingimustele.]  
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
6.4 Kolmandate isikute poolt tasuta tehtud mitterahaliste sissemaksete 

toetuskõlblikkuse tingimused  
 
Tasuta tehtud mitterahalised sissemaksed on toetuskõlblikud otsesed kulud (toetusesaaja 
[või seotud kolmanda isiku] jaoks), kui kolmanda isiku kantud kulud vastavad – mutatis 
mutandis – käesolevas artiklis (artikli 6 lõiked 1 ja 2) ja artiklis 12 sätestatud 
toetuskõlblikkuse eritingimustele.  
 
6.5 Toetuskõlbmatud kulud 
 
„Toetuskõlbmatud kulud” on: 
 

(a) kulud, mis ei vasta eespool (artikli 6 lõiked 1–4) sätestatud tingimustele, eelkõige: 
 

(i) kapitalitasuvusega seotud kulud; 
 

(ii) võlg ja võla teenindamise kulud; 
 

(iii) reservid võimalikeks edaspidisteks kahjudeks või võlgade katteks; 
 

(iv) intressivõlad;  
 

(v) ebatõenäoliselt laekuvad võlad;  
 

(vi) kursikahjud; 
 

(vii) pangakulud, mida toetusesaaja pank nõuab [komisjonilt] [ametilt] ülekannete 
eest;  
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(viii) ülemäärased ja ebamõistlikud kulutused; 
 

(ix) mahaarvatav käibemaks; 
  

(x) meetme rakendamise peatamise ajal kantud kulud (vt artikkel 49); 
 

(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 
[komisjon] [amet] ELi või Euratomi eelarve täitmiseks) raames deklareeritud kulud; 
eelkõige kaudsed kulud, kui toetusesaaja saab samal perioodil juba tegevustoetust, 
mida rahastatakse ELi või Euratomi eelarvest.  

 
6.6 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  POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
1. JAGU. MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT 
 
7.1  Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt 
 
Toetusesaajad peavad 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 täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 
artikkel 43). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS  
 
Toetusesaajatel peavad olema asjakohased vahendid meetme rakendamiseks.  
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad:  
 

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

- kasutada kolmandate isikute poolt tasu eest tehtud mitterahalisi sissemakseid (vt 
artikkel 11); 
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- kasutada kolmandate isikute poolt tasuta tehtud mitterahalisi sissemakseid (vt 
artikkel 12);  

 
- pöörduda allhankijate poole, et nad täidaksid 1. lisas kirjeldatud meetme ülesandeid 

(vt artikkel 13); 
 

- pöörduda seotud kolmandate isikute poole, et nad täidaksid 1. lisas kirjeldatud meetme 
ülesandeid (vt artikkel 14). 
 

Sellisel juhul jäävad toetusesaajad [komisjoni] [ameti] ja teiste toetusesaajate ees 
ainuvastutajaks meetme rakendamise eest.  
 
ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, 

KEDA EI RAHASTA EUROOPA LIIT  
 
9.1 Eeskirjad, mis käsitlevad meetme ülesannete täitmist nende toetusesaajate poolt, 

keda ei rahasta EL 
 
[VALIK toetusesaajate jaoks, keda ei rahasta EL: Toetusesaajad, keda ei rahasta EL, 
peavad täitma neile 1. lisaga määratud meetme ülesandeid vastavalt artikli 7 lõikele 1. 
 
Nende kulude hinnang on esitatud 2. lisas, kuid neid kulusid: 
 

- ei hüvitata ja 
 

- ei võeta toetuse arvutamisel arvesse (vt artikli 5 lõiked 2, 3 ja 4 ja artikkel 21). 
 

3. peatükki, artikleid 10–15, artikli 18 lõike 1 punkti 2, artikli 20 lõike 3 punkti b, artikli 20 
lõike 4 punkti b, artikli 20 lõiget 6, artiklit 21, artikli 26 lõiget 4, artikli 28 lõiget 1 [VALIK: 
v.a täiendavad kasutamiskohustused], artikli 28 lõiget 2, artikli 30 lõiget 3, artikli 31 lõiget 5 
ning artikleid 40, 42, 43, 44, 47 ja 48 ei kohaldata nende toetusesaajate suhtes.  
 
Nende suhtes ei kohaldata artiklis 22 sätestatud finantskontrolle, hindamisi ega auditeid. 
 
Toetusesaajad, keda ei rahasta EL, võivad pakkuda mitterahalisi sissemakseid teisele 
toetusesaajale. Sellisel juhul käsitatakse neid artiklite 11 ja 12 kohaldamisel kolmanda 
isikuna.] 
 
 [VALIK: ei kohaldata] 
 
9.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
[Kui toetusesaaja, keda ei rahasta EL, ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib 
tema osalemise lepingus lõpetada (vt artikkel 50). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse rakendada ka muid meetmeid, mida kirjeldatakse 
6. peatükis ja mis on tema suhtes kohaldatavad.] 
  
[VALIK: ei kohaldata] 
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ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE 
 
10.1  Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad 
 
10.1.1. Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad osta kaupu, tööd või 
teenuseid.  
 
Toetusesaajad peavad selliste ostude tegemisel tagama parima või (kui see on asjakohane) 
madalaima hinna. Seda tehes peavad nad vältima huvide konflikti tekkimist (vt artikkel 35).  
 
[VALIK: Kui ostu väärtus on suurem kui […] eurot, peavad toetusesaajad järgima järgmisi 
eeskirju: […].19] 
 
Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka nende töövõtjate suhtes. 
 
10.1.2  Toetusesaajad, kes on „avaliku sektori hankijad” direktiivi 2004/18/EÜ20 tähenduses 
või „võrgustiku sektori hankijad” direktiivi 2004/17/EÜ21 tähenduses, peavad järgima 
riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte. 
 
10.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 10 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on asjaomase 
lepinguga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt 
artikkel 42). 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 10 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib toetust 
vähendada (vt artikkel 43). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD 

MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 
 
11.1  Tasu eest tehtud mitterahaliste sissemaksete kasutamise eeskirjad 
 

                                                 
19  Kui eelarvevahendite käsutaja otsustab kehtestada erieeskirjad, tuleb neis nõuetekohaselt arvesse võtta 

proportsionaalsuse põhimõtet, pidades silmas lepingute väärtust ning ELi toetuse suhtelist suurust võrreldes 
meetme kogukulude ja riskiga. Erieeskirjad peavad põhinema finantsmääruse eeskirjadel. Finantsmäärusele 
viitamist kohaldatavaid sätteid täpsustamata tuleks vältida. Erieeskirjad võib kehtestada üksnes selliste 
lepingute sõlmimiseks, mille väärtus on üle 60 000 euro. Eelarvevahendite käsutaja võib riskianalüüsi põhjal 
kehtestada 60 000 eurost kõrgema künnise. 

20  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/18/EÜ, 31. märts 2004, ehitustööde riigihankelepingute, 
asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta 
(ELT L 134, 30.4.2004, lk 114). 

21  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/17/EÜ, 31. märts 2004, millega kooskõlastatakse vee-, 
energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 
30.4.2004, lk 1). 
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Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad kasutada kolmandate isikute 
poolt tasu eest tehtud mitterahalisi sissemakseid. 
 
Toetusesaajad võivad deklareerida mitterahaliste sissemaksete tegemisega seotud kulud 
toetuskõlblikena (vt artikli 6 lõiked 1 ja 2) ulatuses, mis võrdub kolmandate isikute lähetatud 
isikute, üleantud seadmete, infrastruktuuri või muu vara või muude üleantud kaupade ja 
teenuste kuludega. 
 
Kolmandad isikud ja nende sissemaksed peavad olema nimetatud 1. lisas. [Komisjon] [Amet] 
võib siiski heaks kiita 1. lisas nimetamata mitterahalised sissemaksed neid muutmata (vt 
artikkel 55), kui: 
 

- neid on perioodilises tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja  
 

- nende kasutamine ei põhjusta lepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla toetuse 
andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 
Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka kolmandate isikute suhtes.  
 
11.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on mitterahalise 
sissemakse tegemisega seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi 
(vt artikkel 42). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD 

MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 
 
12.1 Tasuta tehtud mitterahaliste sissemaksete kasutamise eeskirjad 
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad kasutada kolmandate isikute 
poolt tasuta tehtud mitterahalisi sissemakseid.  
 
Toetusesaajad võivad deklareerida kolmandate isikute lähetatud isikute, üleantud seadmete, 
infrastruktuuri või muu vara või muude üleantud kaupade ja teenuste kulud toetuskõlblikena 
vastavalt artikli 6 lõikele 4. 
  
Kolmandad isikud ja nende sissemaksed peavad olema nimetatud 1. lisas. [Komisjon] [Amet] 
võib siiski heaks kiita 1. lisas nimetamata mitterahalised sissemaksed neid muutmata (vt 
artikkel 55), kui: 
 

- neid on perioodilises tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja 
  

- nende kasutamine ei põhjusta lepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla toetuse 
andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 
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Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka kolmandate isikute suhtes. 
 
12.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on mitterahalise 
sissemaksega seotud kolmandate isikute kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need 
lükatakse tagasi (vt artikkel 42). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 
 
13.1 Allhankelepingu korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad 
 
13.1.1. Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad sõlmida teatavate 
1. lisas kirjeldatud meetme ülesannete täitmiseks allhankelepinguid. 
 
Allhankelepingutega võib hõlmata üksnes piiratud osa meetmest. 
  
Toetusesaajad peavad allhankelepingute sõlmimisel tagama parima või (kui see on 
asjakohane) madalaima hinna. Seda tehes peavad nad vältima huvide konflikti tekkimist (vt 
artikkel 35). 
 
[VALIK: Kui sõlmitava allhankelepingu väärtus on üle […] euro, peavad toetusesaajad 
järgima järgmisi eeskirju: […].22] 
 
[VALIK meetmete korral, millega kaasneb kommertskasutusele eelnev hange või 
innovaatiliste lahenduste hange: Kommertskasutusele eelneva hanke või innovaatiliste 
lahenduste hanke korral peavad toetusesaajad korraldama läbipaistva ja 
mittediskrimineeriva menetluse, mis hõlmab vähemalt järgmist:  
 

(a) „avatud turu-uuring”, mille kohta avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas 
„eelteade” ning mida laialdaselt reklaamitakse; 
 

(b) „hanketeade”, milles määratakse pakkumuste tegemiseks vähemalt kahekuuline 
tähtaeg ning mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja mida laialdaselt 
reklaamitakse; 
 

                                                 
22  Kui eelarvevahendite käsutaja otsustab kehtestada erieeskirjad, tuleb neis nõuetekohaselt arvesse võtta 

proportsionaalsuse põhimõtet, pidades silmas lepingute väärtust ning ELi toetuse suhtelist suurust võrreldes 
meetme kogukulude ja riskiga. Erieeskirjad peavad põhinema finantsmääruse eeskirjadel. Finantsmäärusele 
viitamist kohaldatavaid sätteid täpsustamata tuleks vältida. Erieeskirjad võib kehtestada üksnes selliste 
lepingute sõlmimiseks, mille väärtus on üle 60 000 euro. Eelarvevahendite käsutaja võib riskianalüüsi põhjal 
kehtestada 60 000 eurost kõrgema künnise.  
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(c) „pakkumiskutse”, mis põhineb funktsionaalsetel või tulemuspõhistel tehnilistel 
kirjeldustel (milles võetakse arvesse avatud turu-uuringu tulemusi) ja milles 
kirjeldatakse praktilist korraldust allhankelepingu(te) täitmiseks; 
 

(d)  pakkumuste objektiivne ja mittediskrimineeriv hindamine ning 
allhankelepingu(te) sõlmimine parima hinna pakkuja(te)ga;  
 

(e) „lepingu sõlmimise teade”, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 
 
Toetusesaajad peavad ka tagama, et iga eelteade, pakkumiskutse ja lepingu sõlmimise teade, 
mis allhankelepingutega seoses avaldatakse, sisaldab järgmist vastutuse välistamise märkust: 

 
„Käesolevat hanget rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 
„Horisont 2020” raames toetuslepingu nr [number] alusel. EL ei osale siiski selles hankes 
hankijana.”] 

 
[VALIK meetmete korral, millega kaasneb üksnes innovaatiliste lahenduste hange: 
Innovaatiliste lahenduste hankemenetluses osalemine peab olema võrdsetel tingimustel 
avatud pakkujatele ELi liikmesriikidest, assotsieerunud riikidest ja muudest riikidest, kellega 
EL on sõlminud riigihankeid käsitleva lepingu. Juhul kui kohaldatakse WTO mõnepoolset 
lepingut riigihangete kohta, peab innovaatiliste lahenduste allhange olema avatud ka selle 
lepingu ratifitseerinud riikidest pärit pakkujatele. 
 
Kui innovaatiliste lahenduste hange hõlmab (kuid mitte ainult) teatavate prototüüpide ja/või 
katsetoodete ostmist, mis töötati välja kommertskasutusele eelneva hanke 
kaasrahastamismeetme rakendamise ajal, ei pea toetusesaajad eespool punktides a, b ja e 
nimetatud avatud turu-uuringut, pakkumiskutset ega lepingu sõlmimise teadet tegema. Sellisel 
juhul peavad nad võtma pakkumise vähemalt kolmelt pakkujalt (sh kommertskasutusele 
eelnevas hankes osalenud pakkujad) vastavalt direktiivide 2004/18/EÜ ja 2004/17/EÜ23 
kohasele väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusele.]  
 
[VALIK meetmete korral, millega kaasneb üksnes kommertskasutusele eelnev hange: 
Kommertskasutusele eelneva hankega sõlmitavad allhankelepingud peavad sisaldama 
järgmist: 
 

- alltöövõtjate intellektuaalomandiõigus nende tehtava töö tulemuste suhtes; 

- hankijate õigus kasutada tulemusi – litsentsitasuta – enda tarbeks; 

- hankijate õigus anda õiglastel ja mõistlikel tingimustel kolmandatele isikutele 
lihtlitsentse (või nõuda alltöövõtjatelt nende andmist) tulemuste kasutamiseks (ilma 
õigusteta anda all-litsentse); 

- alltöövõtjate kohustus anda hankijatele tagasi intellektuaalomandiõigus, mille 
alltöövõtjad lõid kommertskasutusele eelneva hanke ajal, kui alltöövõtjatel ei õnnestu 
tulemusi allhankelepingus sätestatud tähtaja jooksul kaubanduslikult kasutada; 

                                                 
23  Vt direktiivi 2004/18/EÜ artikkel 28 ja artikli 31 lõike 2 punkt a ning direktiivi 2004/17/EÜ artikli 40 

lõike 3 punkt b. 
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- hankijate õigus avaldada – lepingu sõlmimise teate avaldamisel – edukate pakkujate 
andmed ja edukate pakkujate esitatud projekti kokkuvõtted ning – pärast teadus- ja 
arendustegevuse lõpuleviimist ja alltöövõtjatega konsulteerimist – nii tulemuste 
kokkuvõtted kui ka kommertskasutusele eelneva hanke viimase etapi edukalt 
lõpuleviinud alltöövõtjate andmed. 

Toetusesaajad peavad tagama, et enamik alltöövõtja(te) tehtud teadus- ja arendustööst (sh 
peamiste teadlaste töö) asub ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides (edaspidi 
„täitmiskohustuse koht”).] 
 
Täidetavad ülesanded ja iga allhankelepingu hinnanguline maksumus tuleb täpsustada 1. lisas 
ning allhankelepingu sõlmimise hinnanguline kogumaksumus toetusesaaja kohta tuleb 
täpsustada 2. lisas. [Komisjon] [Amet] võib siiski heaks kiita 1. ja 2. lisas nimetamata 
allhankelepingud neid muutmata (vt artikkel 55), kui 
 

- neid on perioodilises tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja 
 

- nende kasutamine ei põhjusta lepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla toetuse 
andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 
[VALIK salastatud tulemuste korral: Salastatud tulemuste korral võib allhankelepingu 
sõlmida üksnes pärast [komisjonilt] [ametilt] sõnaselge (kirjaliku) nõusoleku saamist (vt 
artikkel 37).] 
 
Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka nende alltöövõtjate suhtes. 
 
13.1.2. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad 
kohustused kehtivad ka alltöövõtjate suhtes. 
 
Toetusesaajad, kes on „avaliku sektori hankijad” direktiivi 2004/18/EÜ tähenduses või 
„võrgustiku sektori hankijad” direktiivi 2004/17/EÜ tähenduses, peavad järgima riigihankeid 
käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte. 
 
13.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 13 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on asjaomase 
allhankelepinguga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt 
artikkel 42). 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 13 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib toetust 
vähendada (vt artikkel 43). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE 

ISIKUTE POOLT 
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14.1  Meetme osa rakendamiseks seotud kolmandate isikute poole pöördumise 
eeskirjad  
 
[VALIK: 14.1.1. Järgmised seotud üksused24 ja toetusesaajaga õiguslikult seotud 
kolmandad isikud 25 (edaspidi „seotud kolmandad isikud”) võivad täita neile 1. lisas 
määratud meetme ülesandeid: 
 

-  [toetusesaaja nimi või akronüüm] seotud [üksuse nimi] [VALIK juhul, kui on 
nõutav solidaarne vastutus:, kui ta on nõustunud jagama toetusesaajaga solidaarset 
vastutust (vt 3.a lisa)]; 

-  [toetusesaaja nimi või akronüüm] seotud [üksuse nimi] [VALIK juhul, kui on 
nõutav solidaarne vastutus:, kui ta on nõustunud jagama toetusesaajaga solidaarset 
vastutust (vt 3.a lisa)]; 

[sama järgmiste seotud üksuste kohta] 
 
Seotud kolmandad isikud võivad deklareerida toetuskõlblikuna kulud, mis neil tekivad 
meetme ülesannete täitmisel vastavalt artikli 6 lõikele 3.  
 
Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka nende seotud kolmandate isikute suhtes. 
 
14.1.2. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 18, 20, 35, 36 ja 38 tulenevad 
kohustused kehtivad ka nende seotud kolmandate isikute suhtes.]  
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
14.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
[Artikli 14 lõike 1 punktist 1 tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral on kolmanda isiku 
kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42).  
 
Artikli 14 lõike 1 punktist 2 tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral võib toetust 
vähendada (vt artikkel 43). 

                                                 
24  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse nr XX/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 2 esitatud määratlus: „seotud 

üksus” – õigussubjekt, mis 
- on toetusesaaja otsese või kaudse kontrolli all või 
- mille üle teostatakse samasugust otsest või kaudset kontrolli nagu toetusesaaja üle või  
- mis otseselt või kaudselt kontrollib toetusesaajat”.  

    „Kontroll” võib toimuda igal järgmisel viisil: 
(a) otsene või kaudne osalus, mis on üle 50% asjaomase õigussubjekti aktsiakapitali nimiväärtusest, 

või aktsionäride või osanike häälteenamusest selles õigussubjektis, või 
(b) otsene või kaudne tegeliku või õigusliku otsustamisõiguse omamine asjaomases õigussubjektis. 

Järgmised suhted õigussubjektide vahel ei kujuta endast siiski kontrollisuhet: 
(a) samal avalik-õiguslikul investeerimisühingul, institutsionaalsel investoril või 

riskikapitaliettevõttel on üle 50% otsene või kaudne osalus aktsiakapitali nimiväärtusest või 
aktsionäride või osanike häälteenamus; 

(b) üks ja sama avalik-õiguslik asutus on asjaomaste õigussubjektide omanik või teostab nende 
järelevalvet. 

25  „Toetusesaajaga õiguslikult seotud kolmas isik” – õigussubjekt, kes on toetusesaajaga õiguslikult seotud, 
mis tähendab, et nende vahel toimub koosöö, mis ei piirdu meetmega. 
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Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid 
meetmeid.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
  
ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE  
 
15.1 Kolmandatele isikutele rahalise toetuse andmise eeskirjad 
 
[VALIK, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: 15.1.1. Toetusesaajad 
peavad andma rahalist toetust vastavalt 1. lisas esitatud tingimustele. 
  
Need tingimused peavad sisaldama vähemalt järgmist: 
 

(a)  rahalise toetuse maksimaalne summa iga kolmanda isiku kohta. 
 

Maksimaalne summa ei või olla suurem kui 60 000 eurot iga kolmanda isiku kohta, 
välja arvatud juhul, kui see on 1. lisas kirjeldatud meetme eesmärkide saavutamiseks 
vajalik; 

   
(b)  rahalise toetuse täpse summa arvutamise kriteeriumid; 
 
(c) fikseeritud nimekirja alusel eri tegevusliigid, millele võib rahalist toetust anda; 
 
(d) isikud või isikute kategooriad, kes võivad rahalist toetust saada, ja 
 
(e) rahalise toetuse andmise kriteeriumid. 

 
Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka rahalist toetust saavate kolmandate isikute suhtes. 
 
15.1.2. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad 
kohustused kehtivad ka rahalist toetust saavate kolmandate isikute suhtes.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
15.2 Auhinna vormis rahaline toetus 
 
[VALIK, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: 15.2.1. Toetusesaajad 
peavad välja andma auhindu vastavalt 1. lisas esitatud tingimustele. 
 
Need tingimused peavad sisaldama vähemalt järgmist: 
 

(a)  osalemise tingimused; 
 
(b)  auhinna andmise kriteeriumid;  
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(c)  auhinna summa ja  
 
(d)  maksmise kord. 

 
Toetusesaajad peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud 
õigusi ka auhinda saavate kolmandate isikute suhtes.  
 
15.2.2. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad 
kohustused kehtivad ka auhinda saavate kolmandate isikute suhtes.]  
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
15.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
[Kui toetusesaaja ei täida artikli 15 lõike 1 punktist 1 või lõike 2 punktist 1 tulenevaid 
kohustusi, on rahalise toetuse või auhinnaga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja 
need lükatakse tagasi (vt artikkel 42). 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 15 lõike 1 punktist 2 või lõike 2 punktist 2 tulenevaid 
kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid 
meetmeid.]  
 
[VALIK: ei kohaldata]  
 
ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI 

VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE  
 
16.1 Teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise eeskirjad  
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: 16.1.1. 
„Juurdepääsu pakkujad”26 peavad andma juurdepääsu teadustöö infrastruktuurile või selle 
rajatistele27 vastavalt järgmistele tingimustele: 
 

(a)  juurdepääs, mis tuleb anda: 
 

Juurdepääs peab olema valitud kasutajarühmade tasuta riigiülene juurdepääs 
teadustöö infrastruktuurile või selle rajatistele.  
 
Juurdepääs peab hõlmama logistilist, tehnilist ja teaduslikku toetust ning 
eriväljaõpet, mida tavaliselt pakutakse infrastruktuuri kasutavatele 
välisteadlastele; 
 

                                                 
26 „Juurdepääsu pakkuja” – toetusesaaja või seotud kolmas isik, kes vastutab juurdepääsu pakkumise eest 

ühele või mitmele teadustöö infrastruktuurile või rajatisele või nende osale, nagu on kirjeldatud 1. lisas.  
27  „Rajatis” – teadustöö infrastruktuuri osa või teenus, mida võib kasutada muust infrastruktuurist sõltumata. 

Teadustöö infrastruktuur koosneb ühest või mitmest rajatisest. 
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(b) kasutajate kategooriad, kes võivad saada juurdepääsu: 
 

Riigiülene juurdepääs tuleb anda valitud „kasutajarühmadele”, st ühest või 
mitmest teadlasest (kasutajast) koosnevatele meeskondadele, mida juhib 
„kasutajarühma juht”.  
 
Kasutajarühma juht ja enamik kasutajaid peavad töötama muus riigis kui rajatise 
asukohariik/asukohariigid. 
 
Seda eeskirja ei kohaldata: 
 

- kui juurdepääsu pakub rahvusvaheline organisatsioon, Teadusuuringute 
Ühiskeskus (JRC), Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsium 
(ERIC) või sarnane õigussubjekt; 

 
- kui tegemist on kaugjuurdepääsuga teatavatele rajatistele, mis asuvad eri 

riikides, kuid pakuvad sama liiki teenust. 
 
Juurdepääsu võivad saada üksnes sellised kasutajarühmad, kes levitavad tulemusi, 
mida nad meetme raames loovad, välja arvatud juhul, kui kasutajad töötavad 
VKEde heaks. 
 
Kui kasutajarühma enamik kasutajaid töötab mujal kui ELis või assotsieerunud 
riigis, on rühma juurdepääs piiratud 20%-ga toetuse raames võimaldatud 
juurdepääsuühikute koguarvust, kui 1. lisaga ei ole ette nähtud kõrgem protsent;  

 
(c) kasutajarühmade valikumenetlus ja -kriteeriumid: 

 
Kasutajarühmad, kes taotlevad juurdepääsu, peavad esitama (kirjaliku) kirjelduse 
töö kohta, mida nad soovivad teha, ning kasutajate nime, kodakondsuse ja 
päritoluasutuse. 
 
Kasutajarühmad valib välja juurdepääsu pakkujate loodud valikukomisjon. 
 
Valikukomisjon moodustatakse valdkonna rahvusvahelistest ekspertidest, kellest 
vähemalt pooled on toetusesaajast sõltumatud, välja arvatud juhul, kui 1. lisas on 
teisiti kindlaks määratud. 
 
Valikukomisjon peab hindama kõiki saadud taotlusi ja koostama esialgse valiku 
kasutajarühmadest, kes peaksid saama juurdepääsu.  
 
Valikukomisjon peab valiku tegemisel toetuma teaduslikule väärtusele, võttes 
arvesse, et eelistada tuleks kasutajarühmi, kuhu kuuluvad kasutajad, kes: 
  

- ei ole rajatist varem kasutanud ja 
 

- töötavad riikides, kus samaväärne teadustöö infrastruktuur puudub. 
 

Seda tehakse läbipaistvuse, õigluse ja erapooletuse põhimõtteteid järgides. 
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[VALIK: Lisaks peavad toetusesaajad järgima kasutajarühmade valimisel 
järgmisi täiendavaid eeskirju: […]]28. 

 
(d) muud tingimused: 

 
Juurdepääsu pakkuja peab taotlema [komisjoni] [ameti] kirjalikku heakskiitu (vt 
artikkel 52) selliste kasutajarühmade valikule, kes soovivad külastada 
rajatist/rajatisi pikema aja kui kolme kuu vältel, kui sellised külaskäigud ei ole 
1. lisaga ette nähtud. 
 

16.1.2. Lisaks peab juurdepääsu pakkuja: 
 

- reklaamima laialdaselt, sh spetsiaalse veebisaidi kaudu, lepingu alusel pakutavat 
juurdepääsu; 
 

- edendama võrdseid võimalusi juurdepääsu reklaamimisel ja võtma kasutajatele 
pakutava toetuse kindlaksmääramisel arvesse soolist mõõdet; 
 

- tagama, et kasutajad täidavad lepingu tingimusi; 
 

- tagama, et tema artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad kohustused kehtivad ka 
kasutajate suhtes.] 

 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
16.2 Teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise eeskirjad  
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral: 
„Juurdepääsu pakkujad”29 peavad andma juurdepääsu teadustöö infrastruktuurile või selle 
rajatistele30 vastavalt järgmistele tingimustele: 
 

(a) juurdepääs, mis tuleb anda: 
 
Juurdepääs peab olema tasuta virtuaalne juurdepääs teadustöö infrastruktuurile 
või selle rajatistele.  
 
„Virtuaalne juurdepääs” on teadustegevuseks vajalikele vahenditele avatud ja 
tasuta juurdepääs sidevõrkude kaudu, mille puhul ei toimu juurdepääsu saavate 
teadlaste valimist ega tuvastamist; 

 
(b) muud tingimused: 

 

                                                 
28  Kui eelarvevahendite käsutaja peab vajalikuks eelistada teatavaid kasutajate kategooriaid. 
29 „Juurdepääsu pakkuja” – toetusesaaja või seotud kolmas isik, kes vastutab juurdepääsu pakkumise eest 

ühele või mitmele teadustöö infrastruktuurile või rajatisele või nende osale, nagu on kirjeldatud I lisas.  
30  „Rajatis” – teadustöö infrastruktuuri osa või teenus, mida võib kasutada muust infrastruktuurist sõltumata. 

Teadustöö infrastruktuur koosneb ühest või mitmest rajatisest. 
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Juurdepääsu pakkuja peab laskma virtuaalseid juurdepääsuteenuseid 
korrapäraselt hinnata valdkonna rahvusvahelistest ekspertidest koosneval 
nõukogul, mille liikmetest vähemalt pooled on toetusesaajast sõltumatud, välja 
arvatud juhul, kui 1. lisas on teisiti kindlaks määratud.] 

 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
16.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
[Kui toetusesaaja ei täida artikli 16 lõike 1 punktist 1 või lõikest 2 tulenevaid kohustusi, on 
juurdepääsuga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt 
artikkel 42). 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 16 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib toetust 
vähendada (vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid 
meetmeid.]  
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
 
2. JAGU TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  
 
ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS 
 
17.1 Kohustus esitada taotluse alusel teavet  
 
Toetusesaajad peavad esitama – nii meetme rakendamise ajal kui ka pärast seda – kogu teabe, 
mida taotletakse meetme nõuetekohase rakendamise ja lepingust tulenevate kohustuste 
täitmise kontrollimiseks (vt artikli 41 lõige 2).  
 
17.2 Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest 

sündmustest ja asjaoludest 
 
Toetusesaaja peab ajakohastama „toetusesaaja registris” (elektrooniline teabevahetussüsteem; 
vt artikkel 52) hoitavat teavet, eelkõige oma nime, aadressi, esindajate andmeid, õiguslikku 
vormi ja organisatsiooni liiki. 
 
Toetusesaaja peab viivitamata teavitama koordinaatorit – kes peab koheselt teavitama 
[komisjoni] [ametit] ja teisi toetusesaajaid – alljärgnevast:  

 
(a) sündmused, mis võivad märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või ELi 

finantshuve või põhjustada sellega seoses viivitusi, eelkõige: 
 

(i) tema õigusliku, rahalise, tehnilise, organisatsioonilise või omandiõiguse olukorra 
muutumine [või seotud kolmandate isikute asjaomase olukorra muutumine ja  
 

(ii) seotud kolmandate isikute nime, aadressi, õigusliku vormi või organisatsooni liigi 
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muutumine;] 
 
(b) asjaolud, mis mõjutavad: 

 
(i) toetuse andmise otsust või 

 
(ii) lepingust tulenevate nõuete täitmist. 

 
17.3 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 18. ANDMETE SÄILITAMINE – TÄIENDAVAD DOKUMENDID 
 
18.1 Kohustus säilitada andmeid ja muid täiendavad dokumente 
 
Toetusesaajad peavad – [vaikimisi VALIK: viie] [VALIK madala maksumusega toetuste31 
korral: kolme] aasta jooksul pärast lõppmakse tegemist – säilitama andmeid ja muid 
täiendavaid dokumente, mis tõendavad meetme nõuetekohast rakendamist ja toetuskõlblikena 
deklareeritud kulusid.  
 
Nad peavad 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) 
peavad toetusesaajad säilitama andmed ja muud täiendavad dokumendid nimetatud 
menetluste lõpuni. 
 
Toetusesaajad peavad säilitama algdokumendid. Digitaalseid või digitaliseeritud dokumente 
käsitatakse algdokumentidena, kui need on kohaldatavate riigi õigusaktide kohaselt lubatud. 
[Komisjon] [Amet] võib heaks kiita muud dokumendid peale algdokumendi, kui ta leiab, et 
need tagavad samaväärse kindlusastme.  
 
18.1.1. Andmed ja muud täiendavad dokumendid teadusliku ja tehnilise rakendamise 
kohta 
 
Toetusesaajad peavad säilitama andmeid ja muid täiendavaid dokumente meetme teadusliku 
ja tehnilise rakendamise kohta kooskõlas asjaomases valdkonnas tunnustatud nõuetega. 
 
18.1.2. Deklareeritud kulusid toetavad andmed ja muud dokumendid 

                                                 
31  Vt komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1268/2012 (mis käsitleb Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes 
kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju) (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1) (edaspidi 
„kohaldamiseeskirju käsitlev määrus nr 1268/2012”) artiklis 185 esitatud määratlus: „madala maksumusega 
toetusteks loetakse toetusi, mille maksumus ei ületa 60 000 eurot”. 
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Toetusesaajad peavad säilitama deklareeritud kulusid toetavaid andmeid ja dokumente, 
eelkõige järgmist: 
 

(a)  tegelike kulude korral: deklareeritud kulusid tõendavad piisavad andmed ja 
muud täiendavad dokumendid, näiteks lepingud, allhankelepingud, arved ja 
raamatupidamisdokumendid. Lisaks peavad toetusesaaja tavapärane 
kuluarvestustava ja sisekontrollikord võimaldama otseselt võrrelda deklareeritud 
summasid, nende raamatupidamisarvestuses kajastatud summasid ja täiendavates 
dokumentides sisalduvaid summasid; 

 
(b) ühikukulude korral: deklareeritud ühikuarvu tõendavad piisavad andmed ja muud 

täiendavad dokumendid. [VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese 
juurdepääsu pakkumise korral: Need dokumendid peavad sisaldama andmeid 
kasutajate nime, kodakondsuse ja päritoluasutuse kohta ning neile antud 
juurdepääsu iseloomu ja ulatuse kohta.] Toetusesaajad ei pea tegema ühel ühikul 
põhineva summa tõendamiseks kindlaks tegelikke kaetud toetuskõlblikke kulusid 
ega säilitama ja esitama täiendavaid dokumente (nt raamatupidamisaruandeid).  

 
Lisaks peavad toetusesaajad säilitama selliste ühikukuludena deklareeritud 
otseste personalikulude kohta, mis arvutati vastavalt toetusesaaja 
tavapärasele kuluarvestustavale, piisavaid andmeid ja dokumente, mis 
tõendavad, et kasutatud kuluarvestustava vastab artikli 6 lõike 2 punktis A 
sätestatud tingimustele.  

 
Toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud] võivad esitada [komisjonile] 
[ametile] heakskiidu saamiseks tõendi (koostatud vastavalt artiklile 6), mis 
kinnitab, et nende tavapärane kuluarvestustava vastab kõnealustele tingimustele 
(edaspidi „raamatupidamismetoodika õigsust kinnitav tõend”). Tõendi 
heakskiitmise korral ei vaidlustata edaspidi selle meetodiga kooskõlas 
deklareeritud kulusid, välja arvatud juhul, kui toetusesaaja on heakskiidu 
saamiseks teavet varjanud; 

 
(c) kindlamääraliste kulude korral: piisavad andmed ja muud täiendavad 

dokumendid, et tõendada nende kulude toetuskõlblikkust, mille suhtes kindlat 
määra kohaldatakse. Toetusesaajad ei pea tegema kindla määra alusel 
deklareeritud summa tõendamiseks kindlaks kaetud kulusid ega esitama 
täiendavaid dokumente (nt raamatupidamisaruandeid).  
 

(d) [VALIK juhul, kui artikli 5 lõikega 2 on ette nähtud kindel summa 
kindlasummaliste kulude korral: piisavad andmed ja muud täiendavad 
dokumendid, mis tõendavad, et meetme 1. lisas kirjeldatud asjaomaseid 
ülesandeid või osasid rakendati nõuetekohaselt. Toetusesaajad ei pea tegema 
kindla summa alusel deklareeritud summa tõendamiseks kindlaks tegelikke 
toetuskõlblikke kaetud kulusid ega esitama täiendavaid dokumente (nt 
raamatupidamisaruandeid).  

 
Lisaks peavad toetusesaajad säilitama personalikulude puhul (mis deklareeriti tegelike 
kuludena või ühikukulude alusel) ajaarvestust deklareeritud tundide arvu kohta. Ajaarvestus 
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peab olema kirjalik ja selle peavad vähemalt kord kuus heaks kiitma meetme heaks töötavad 
isikud ja nende ülevaatajad.   

 
Erandkorras ei tule üksnes meetme heaks töötavate isikute kohta ajaarvestust pidada, kui 
toetusesaaja allkirjastab deklaratsiooni, mis kinnitab, et asjaomane isik on töötanud üksnes 
meetme heaks.  
 
[VALIK, mis lisatakse artikli 14 kohaldamise korral: Seotud kolmandate isikute poolt 
deklareeritud kulude korral (vt artikkel 14) peab toetusesaaja säilitama seotud kolmandate 
isikute raamatupidamisaruannete ja raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavate tõendite 
originaalid.] 
 
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) 
ning toetust võidakse vähendada (vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE 
 
19.1 Tulemuste esitamise kohustus  
 
Koordinaator peab esitama 1. lisas kindlaksmääratud „tulemused” nimetatud lisas täpsustatud 
tähtpäevadel ja tingimustel. 
 
19.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui koordinaator ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib [komisjon] [amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 
 
ARTIKKEL 20. ARUANDLUS – MAKSETAOTLUSED 
 
20.1 Üldine aruannete esitamise kohustus  
 
Koordinaator peab esitama [komisjonile] [ametile] (vt artikkel 52) tehnilised ja 
finantsaruanded, sealhulgas maksetaotlused.  
 
Aruannete koostamisel tuleb kasutada vorme, mille [komisjon] [amet] on sisestanud 
elektroonilisse teabevahetussüsteemi (vt artikkel 52).  
 
20.2 Aruandeperioodid 
 
Meede on jagatud järgmiste „aruandeperioodide” vahel: 
 
 - AP1: esimesest kuust kuuni [X] 
 [- AP2: kuust [X+1] kuuni [Y] 
 - AP3: kuust [Y+1] kuuni [Z] 
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 [sama teiste aruandeperioodide kohta] 
 - APN: kuust [N+1] kuni [projekti kestuse viimase kuuni].] 
 
20.3 Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused 
 
Koordinaator peab esitama perioodilise aruande 60 päeva jooksul pärast iga aruandeperioodi 
lõppu.  
 
Perioodiline aruanne peab sisaldama järgmist: 
 
(a) „perioodiline tehniline aruanne”, mis sisaldab järgmist teavet:  
 

(i) toetusesaajate tehtud töö selgitus; 
 

(ii) meetme eesmärkide, sealhulgas 1. lisas esitatud vahe-eesmärkide ja tulemuste 
saavutamisel tehtud edusammude ülevaade. 
 
Aruandes tuleb selgitada ja põhjendada 1. lisa kohaselt eeldatavasti tehtava töö 
ja tegelikult tehtud töö erinevusi. 
 
Aruandes tuleb üksikasjalikult kirjeldada ka tulemuste kasutamist ja levitamist 
ning – kui see on 1. lisa kohaselt nõutav – ajakohastatud „tulemuste 
kasutamise ja levitamise kava” [;] [.] 
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 
korral: Aruandes tuleb üksikasjalikult kirjeldada juurdepääsutegevust, 
täpsustada valikukomisjoni liikmed, valikumenetlus ja kasutajarühmadele 
antud juurdepääsu täpne ulatus ning kirjeldada nende tööd, ja esitada 
kasutajate kohta teavet (sh nimi, kodakondsus ja päritoluasutus).] [VALIK 
virtuaalteenustele juurdepääsu pakkumise korral: Aruandes tuleb 
üksikasjalikult kirjeldada juurdepääsutegevust ja esitada statistilised andmed 
perioodi jooksul antud virtuaalse juurdepääsu kohta, sealhulgas kogus ja 
kasutajate geograafiline jaotus, ning võimaluse korral teave/statistika 
teaduslike tulemuste kohta (trükised, patendid jmt), mis kinnitavad 
infrastruktuuri kasutamist]; 

 
(iii) kokkuvõte, mille [komisjon] [amet] avaldab;  

 
(iv) vastused „küsimustikule”, mis hõlmab meetme rakendamisega seotud 

teemasid ning majanduslikku ja sotsiaalset mõju, nimelt seoses Horisont 2020 
peamiste tegevusnäitajatega ja Horisont 2020 seirenõuetega;  
 

(b) „perioodiline finantsaruanne”, mis sisaldab järgmist teavet: 
 

(i) iga toetusesaaja [ja iga seotud kolmanda isiku] „individuaalne 
raamatupidamisaruanne” (vt 4. lisa) asjaomase aruandeperioodi kohta. 
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Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada toetuskõlblikud kulud 
(tegelikud kulud, ühikukulud ja kindlamääralised kulud [ja kindlasummalised 
kulud]; vt artikkel 6) iga eelarvekategooria kohta (vt 2. lisa). 

 
Toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud] peavad deklareerima kõik 
toetuskõlblikud kulud, isegi kui need – tegelikud kulud, ühikukulud ja 
kindlamääralised kulud – ületavad hinnangulises eelarves esitatud summasid 
(vt 2. lisa). [Komisjon] [Amet] ei võta individuaalses raamatupidamisaruandes 
deklareerimata jäetud summasid arvesse. 
 
Kui aruandeperioodi kohta individuaalset raamatupidamisaruannet ei esitata, 
tuleb see esitada koos järgmise aruandeperioodi perioodilise finantsaruandega. 
 
Viimase aruandeperioodi individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb 
täpsustada ka meetme tulud (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3). 
 
Iga toetusesaaja [ja iga seotud kolmas isik] peab tõendama, et: 

 
- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 

 
- deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 6); 

 
- kulusid 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), ja  
 

- viimase aruandeperioodi kohta: et kõik tulud on deklareeritud (vt 
artikli 5 lõike 3 punkt 3); 

 
(ii) vahendite kasutamise selgitus ja teave allhangete kasutamise (vt artikkel 13) 

ja kolmandate isikute tehtud mitterahaliste sissemaksete (vt artiklid 11 ja 12) 
kohta igalt toetusesaajalt [ja igalt seotud kolmandalt isikult] asjaomase 
aruandeperioodi kohta; 
 

(iii) [VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: teave iga vahemakse suuruse ja 
lõppmakse kohta, mida komisjon peab Teadusuuringute Ühiskeskusele (JRC) 
maksma;] [VALIK: ei kohaldata;] 
  

(iv) „perioodiline kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne” (vt 4. lisa), mille 
koostab automaatselt elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab 
asjaomase aruandeperioodi individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab 
– v.a viimase aruandeperioodi puhul – vahemakse taotlust. 
 

20.4 Lõpparuanne – lõppmakse taotlus 
 
Koordinaator peab lisaks viimase aruandeperioodi perioodilisele aruandele esitama 
lõpparuande 60 päeva jooksul pärast viimase aruandeperioodi lõppu. 
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Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: 
 

(a) „lõplik tehniline aruanne” koos avaldamiseks ettenähtud kokkuvõttega, mis sisaldab 
järgmist teavet: 

 
(i) tulemusi ning nende kasutamist ja levitamist käsitlev ülevaade; 

 
(ii) meetme järeldused ja 

 
(iii) meetme sotsiaalmajanduslik mõju; 
 

(b) „lõplik finantsaruanne”, mis sisaldab järgmist teavet:  
 

(i) „lõplik kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne” (vt 4. lisa), mille koostab 
automaatselt elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab kõigi 
aruandeperioodide individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab 
lõppmakse taotlust, ja 
 

(ii) „raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend” (koostatakse vastavalt 
5. lisale) iga toetusesaaja kohta [ja iga seotud kolmanda isiku kohta], kes 
taotleb kokku vähemalt 325 000 euro ulatuses toetust, et hüvitada tegelikud 
kulud ja ühikukulud, mis arvutati tema tavapärase kuluarvestustava alusel (vt 
artikli 5 lõige 2 ja artikli 6 lõike 2 punkt A). 

 
20.5 Kulude kogusumma teave  
 
[VALIK suurte toetuste korral, mille aruandeperioodid on kokku üle 18 kuu32: Lisaks 
eespool sätestatud aruandlusnõuetele (artikli 20 lõiked 1–3) peab koordinaator teatama 
[komisjonile] [ametile] iga aasta [31. detsembriks][30. novembriks] toetusesaajatel meetme 
alguskuupäevast alates tekkinud kulude kogusumma.  
 
See teave on vajalik [komisjoni] [ameti] raamatupidamise jaoks ja seda ei kasutata lõpliku 
toetussumma arvutamiseks.]  
 
[VALIK: ei kohaldata] 

 
20.6 Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring ja konverteerimine eurodesse  
 
Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes.  
 
Toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud], kelle raamatupidamisarvestus toimub muus 
vääringus kui euro, peavad muus vääringus kantud kulud konverteerima eurodesse Euroopa 
Liidu Teataja C-seerias avaldatud tegelike päevakursside keskmise alusel, mis on arvutatud 
asjaomase aruandeperioodi suhtes.   
 

                                                 
32 Lisatakse juhul, kui selliste toetuste summa on üle 5 miljoni euro, mille puhul tehakse ettemakse ning mille 

vahemaksete ja lõppmaksete aruandeperiood on üle 18 kuu.  
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Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud euro päevast vahetuskurssi asjaomase vääringu 
suhtes, siis teostatakse konverteerimine komisjoni veebisaidil avaldatud kuu raamatupidamise 
keskmise vahetuskursi alusel, mis on arvutatud asjaomase aruandeperioodi suhtes.  
 
Toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud], kelle raamatupidamisarvestus toimub eurodes, 
peavad konverteerima muus vääringus kantud kulud eurodesse vastavalt nende tavapärasele 
raamatupidamistavale. 
 
20.7 Aruannetes kasutatav keel 
 
Kõik aruanded (tehnilised ja finantsaruanded, sh raamatupidamisaruanded) tuleb esitada 
lepingus kasutatud keeles. 
 
20.8 Nõuete mittetäitmise tagajärjed – maksetähtaja peatamine – lepingu lõpetamine 
 
Kui esitatud aruanded ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib [komisjon] [amet] 
maksetähtaja peatada (vt artikkel 47) ja kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
Kui koordinaator ei täida oma aruannete esitamise kohustust ja kui ta ei täida seda kohustust 
30 päeva jooksul pärast [komisjoni] [ameti] saadetud kirjalikku meeldetuletust, võib lepingu 
lõpetada (vt artikkel 50). 
  
ARTIKKEL 21. MAKSED JA MAKSEKORD  
 
21.1 Tehtavad maksed  
 
 Koordinaator teeb järgmised maksed: 
  

- ühe eelmakse; 
 

- ühe või mitu vahemakset vahemakse taotlus(t)e alusel (vt artikkel 20) ja 
 

-  ühe lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 20). 
 
21.2 Eelmakse – summa – tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa 
 
Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajatele käibevahendeid.  
 
See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks.  
 
Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot.  
  
[Komisjon] [Amet] teeb koordinaatorile eelmakse – v.a artikli 48 kohaldamise korral – 30 
päeva jooksul meetme alguskuupäevast (vt artikkel 3) või lepingu jõustumisest (vt 
artikkel 58) olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on hilisem.  
 
[Komisjon] [Amet] peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] 
eurot, st 5% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), ja kannab selle üle 
„tagatisfondi”. 
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[VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC) seotud osa 
eelmaksest – [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] – ei maksta koordinaatorile, vaid 
[komisjon] [amet] hoiab selle JRC jaoks.] 
 
21.3 Vahemaksed – summa – arvutamine 
 
Vahemaksetega hüvitatakse meetme rakendamisel asjaomasel aruandeperioodil tekkinud 
toetuskõlblikud kulud. 
 
[Komisjon] [Amet] maksab koordinaatorile vahemaksena tasumisele kuuluva summa 90 
päeva jooksul perioodilise aruande kättesaamisest (vt artikli 20 lõige 3), välja arvatud 
artikli 47 või 48 kohaldamisel. 
 
Makse sõltub perioodilise aruande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei tähenda, et 
sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. 
 
[Komisjon] [Amet] arvutab vahemaksena tasumisele kuuluva summa järgmiste etappide 
kaupa: 
 

1. etapp – hüvitismäärade kohaldamine; 
 
2. etapp – summa piiramine 90%-ga maksimaalsest toetussummast.  

 
21.3.1. 1. etapp – hüvitismäärade kohaldamine  
 
Hüvitismäära(sid) (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblikele kuludele (tegelikud 
kulud, ühikukulud ja kindlamääralised kulud [ja kindlasummalised kulud]; vt artikkel 6), 
mille toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud] (vt artikkel 20) on deklareerinud ja mille 
[komisjon] [amet] on kõnealuse aruandeperioodi puhul heaks kiitnud (vt allpool). 

 
21.3.2. 2. etapp – summa piiramine 90%-ga maksimaalsest toetussummast 

 
Eelmakse ja vahemaksete kogusumma ei tohi olla suurem kui 90% artikli 5 lõikes 1 sätestatud 
maksimaalsest toetussummast. Vahemakse maksimaalne summa arvutatakse järgmiselt:  
 

{90% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1),  
 

millest lahutatakse 
 

{ettemakse ja varasemad vahemaksed}}. 
 
21.4 Lõppmakse – summa – arvutamine – tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa 

vabastamine 
 
Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa toetuskõlblikest kuludest, mis toetusesaajatel 
meetme rakendamisel tekkisid.  
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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 [komisjon] 
[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. 
 
[Komisjon] [Amet] arvutab lõppmaksena tasumisele kuuluva summa, lahutades vastavalt 
artikli 5 lõikele 3 kindlaksmääratud lõplikust toetussummast juba tehtud ettemakse ja 
vahemaksete kogusumma: 
 

{lõplik toetussumma (vt artikli 5 lõige 3), 
 

millest lahutatakse 
 

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

- kui jääk on positiivne, makstakse vabastatud summa täielikult koordinaatorile 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 koordinaatorile; 
 

- on negatiivne, nõutakse see sisse.  
 
Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada – toetusesaaja nõusolekuta – muu 
summaga, mille toetusesaaja komisjonile või rakendusametile võlgu on (ELi või Euratomi 
eelarvest), kuni ELi toetuse ülempiirini, mis on asjaomase abisaaja kohta hinnangulises 
eelarves märgitud (vt 2. lisa). 
 
21.5 Teade tasumisele kuuluva summa kohta 
 
[Komisjon] [Amet] teatab makseid tehes ametlikult koordinaatorile tasumisele kuuluva 
summa ja täpsustab, kas see on seotud vahemakse või lõppmaksega. 
 
Lõppmakse korral täpsustatakse teates ka lõplik toetussumma. 
 
Toetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate 
saatmisele artiklites 43 ja 44 sätestatud ärakuulamismenetlus. 
 
21.6 Maksete vääring  



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

47 
 

 
[Komisjon] [Amet] teeb maksed eurodes.  
 
21.7 Koordinaatorile tehtavad maksed – maksete jagamine toetusesaajate vahel  
 
Maksed tehakse koordinaatorile.  
 
Koordinaatorile tehtavad maksed vabastavad [komisjoni] [ameti] tema maksekohustusest.  
 
Koordinaator peab jagama maksed põhjendamatult viivitamata toetusesaajate vahel. 
 
Ettemakse võib siiski jagada üksnes järgmistel juhtudel: 
 

(a) kui lepinguga on ühinenud konkursikutses nimetatud minimaalne arv toetusesaajaid 
(vt artikkel 56) ja 
 

(b) lepinguga ühinenud toetusesaajatele (vt artikkel 56). 
 
21.8 Maksete pangakonto  
 
Kõik maksed tehakse järgmisele pangakontole: 
  

Panga nimi: […] Filiaali aadress: […] Konto omaniku täisnimi: […] Täielik 
kontonumber (sh panga koodid): […][IBAN: […]]33 

 
21.9 Ülekannete hind  
 
Ülekannete hind tasutakse järgmiselt:  
 

- [komisjon] [amet] maksab oma panga küsitud ülekandetasu; 
 

- toetusesaaja maksab oma panga küsitud ülekandetasu; 
 

- korduva ülekande põhjustanud isik maksab kõik korduva ülekande kulud. 
 
21.10 Makse kuupäev  
 
[Komisjoni] [ameti] tehtud makseid käsitatakse teostatuna kuupäeval, mil need tema kontolt 
debiteeritakse.  
 
21.11 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
21.11.1. Kui [komisjon] [amet] ei pea kinni makse tähtpäevadest (vt eespool), on 
toetusesaajatel õigus saada viivisintressi vastavalt Euroopa Keskpanga (EKP) eurodes 
toimuvate peamiste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale määrale (edaspidi 
„viiteintressimäär”), mida on suurendatud 3,5 punkti võrra. Viiteintressimäär on viimase 
maksekuu esimesel päeval kehtiv määr, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias.  

                                                 
33 BIC-kood või SWIFT-kood selliste riikide korral, kus IBANit ei kohaldata. 
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Kui viivisintress on kuni 200 eurot, makstakse see koordinaatorile üksnes juhul, kui 
asjaomane taotlus esitatakse kahe kuu jooksul pärast hilinenud makse kättesaamist. 
 
Viivisintressi ei tule maksta, kui kõik toetusesaajad on ELi liikmesriigid (sh piirkondliku ja 
kohaliku omavalitsuse asutused või muud avaliku sektori asutused, kes tegutsevad käesoleva 
lepingu kohaldamisel liikmesriigi nimel). 
 
Makse tähtaja või maksete peatamist (vt artiklid 47 ja 48) ei käsitata hilinenud maksena. 
 
Viivisintress hõlmab ajavahemikku makse tähtpäevale järgnevast päevast (vt eespool) kuni 
makse kuupäevani (k.a).   
 
Viivisintressi ei võeta lõpliku toetussumma arvutamisel arvesse. 
  
21.11.2. Kui koordinaator ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust 
vähendada (vt artikkel 43) ning lepingu või koordinaatori osalemise selles võib lõpetada (vt 
artikkel 50). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 22. KONTROLLID, HINDAMISED, AUDITID JA JUURDLUSED –

TULEMUSTE PÕHJAL JÄRELDUSTE TEGEMINE 
 
22.1 Komisjoni [ja ameti] korraldatud kontrollid, hindamised ja auditid 
 
22.1.1 Kontrolli teostamise õigus 
 
Komisjon [või amet] kontrollib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – meetme 
nõuetekohast rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist, hinnates muu hulgas 
tulemusi ja aruandeid.  
 
Komisjoni [või ametit] võivad selles abistada välised isikud või asutused. 
 
Komisjon [või amet] võib taotleda ka lisateavet vastavalt artiklile 17. Komisjon [või amet] 
võib nõuda toetusesaajatelt sellise teabe esitamist vahetult talle.  
 
Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 
sealhulgas elektroonilisel kujul. 
 
22.1.2 Hindamise õigus  
 
Komisjon [või amet] võib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – korraldada hindamisi, 
et kontrollida meetme nõuetekohast rakendamist (sh hinnates tulemusi ja aruandeid), 
lepingust tulenevate kohustuste täitmist ja meetme jätkuvat teaduslikku või tehnilist tähtsust.  
 
Hindamist võib alustada kuni kaks aasta pärast lõppmakse tegemist. Neist teatatakse 
ametlikult koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale ning nende alguskuupäevana 
käsitatakse ametliku teate kuupäeva. 
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Kui hindamine tehakse kolmanda isikuga seoses (vt artiklid 10–16), peab asjaomane 
toetusesaaja kolmandat isikut sellest teavitama.  
 
Komisjon [või amet] võib teha hindamisi otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt 
(kasutades selleks määratud väliseid isikuid või asutusi). Ta teatab koordinaatorile või 
asjaomasele toetusesaajale väliste isikute või asutuste andmed. Koordinaatoril ja asjaomasel 
toetusesaajal on õigus määramine ärisaladusele viidates vaidlustada.  
 
Koordinaator või asjaomane toetusesaaja peab esitama – kindlaksmääratud tähtaja jooksul – 
kogu teabe ja andmed lisaks juba esitatud tulemustele ja aruannetele (sh teabe vahendite 
kasutamise kohta). Komisjon [või amet] võib nõuda toetusesaajatelt sellise teabe esitamist 
vahetult talle.  
 
Koordinaatoril või asjaomasel toetusesaajal võidakse paluda osaleda kohtumistel, sealhulgas 
välisekspertidega.  
 
Kohapealse hindamise korral peavad toetusesaajad võimaldama juurdepääsu – sh välistele 
isikutele või asutustele – oma valdustesse ja ruumidesse ning tagama, et nõutud teave on 
hõlpsasti kättesaadav. 
 
Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 
sealhulgas elektroonilisel kujul. 
  
Hindamise tulemuste põhjal koostatakse „hindamisaruanne”.  
 
Komisjon [või amet] esitab ametlikult hindamise aruande koordinaatorile või asjaomasele 
toetusesaajale, kellel on 30 päeva aega, et ametlikult esitada oma märkused (edaspidi 
„ärakuulamisega hindamismenetlus”).  
 
Hindamine toimub (ja hindamisaruanded koostatakse) lepingus kasutatud keeles.  
 
22.1.3  Auditeerimise õigus 
 
Komisjon [või amet] võib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – auditeerida meetme 
nõuetekohast rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist.  
 
Auditite tegemist võib alustada kuni kaks aastat pärast lõppmakse tegemist. Neist 
teatatakse ametlikult koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale ning nende 
alguskuupäevana käsitatakse ametliku teate kuupäeva. 
 
Kui audit teostatakse kolmanda isikuga seoses (vt artiklid 10–16), peab asjaomane 
toetusesaaja kolmandat isikut sellest teavitama.  
 
Komisjon [või amet] võib teostada auditeid otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt 
(kasutades selleks määratud väliseid isikuid või asutusi). Ta teatab koordinaatorile või 
asjaomasele toetusesaajale väliste isikute või asutuste andmed. Koordinaatoril ja asjaomasel 
toetusesaajal on õigus määramine ärisaladusele viidates vaidlustada.  
 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

50 
 

Koordinaator või asjaomane toetusesaaja peab esitama – kindlaksmääratud tähtaja jooksul – 
kogu teabe (sh täielikud raamatupidamisaruanded, individuaalsed palgatõendid või muu 
isiklik teave), mis on lepingu täitmise kontrollimiseks vajalik. Komisjon [või amet] võib 
nõuda toetusesaajatelt sellise teabe esitamist vahetult talle. 
 
Kohapealse auditi korral peavad toetusesaajad võimaldama juurdepääsu – sh välistele 
isikutele või asutustele – oma valdustesse ja ruumidesse ning tagama, et nõutud teave on 
hõlpsasti kättesaadav. 
 
Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 
sealhulgas elektroonilisel kujul. 
  
Auditi tulemuste põhjal koostatakse „auditiaruande kavand”.  
 
Komisjon [või amet] esitab ametlikult auditiaruande kavandi koordinaatorile või asjaomasele 
toetusesaajale, kellel on 30 päeva aega, et ametlikult esitada oma märkused (edaspidi 
„ärakuulamisega auditimenetlus”). Komisjon [või amet] võib seda perioodi põhjendatud 
juhtudel pikendada. 
 
„Lõplikus auditiaruandes” võetakse koordinaatori või asjaomase toetusesaaja esitatud 
märkusi arvesse. Aruanne esitatakse ametlikult koordinaatorile või asjaomasele 
toetusesaajale.  
 
Auditid toimuvad (ja auditiaruanded koostatakse) lepingus kasutatud keeles.  
 
Komisjon [või amet] võib ka tutvuda toetusesaajate kohustuslike dokumentidega ühikukulude 
või kindlamääraliste summade [või kindlate summade] perioodilise hindamise kohta. 
 
22.2 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused  
 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib vastavalt määrustele nr 883/201334 ja 
nr 2185/9635 (ja vastavalt nende sätetele ja menetlustele) – igal ajal meetme rakendamise ajal 
ja pärast seda – teostada juurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et 
teha kindlaks, kas lepingu alusel rahastatud meetmega seoses on esinenud pettust, 
korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.  
 
22.3 Euroopa Kontrollikoja (ECA) kontrollid ja auditid  
 

                                                 
34  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, 11. september 2013, mis käsitleb 

Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, 
lk 1). 

35  Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset 
kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade 
eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 
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Euroopa Kontrollikoda (ECA) võib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 ja 
finantsmääruse nr 966/201236 artiklile 161 – igal ajal meetme rakendamise ajal ja pärast seda 
– teostada auditeid. 
 
Kontrollikojal on kontrollide ja auditite teostamiseks juurdepääsuõigus. 
 
22.4 Kontrollid, hindamised, auditid ja juurdlused rahvusvaheliste organisatsioonide 

puhul  
 
[VALIK rahvusvaheliste organisatsioonide korral: Euroopa Liit, sealhulgas Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) ja Euroopa Kontrollikoda (ECA), võib kooskõlas oma 
finantseeskirjadega teostada kontrolle, hindamisi, auditeid ja juurdlusi (sh kohapeal).  
 
Käesolevat artiklit kohaldatakse vastavalt selle kohta rahvusvaheliste organisatsioonide ja 
Euroopa Liidu vahel sõlmitud konkreetsele lepingule.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
22.5 Kontrollide, hindamiste, auditite ja juurdluste käigus saadud tulemuste 

tagajärjed – tulemuste põhjal järelduste tegemine 
 
22.5.1  Käesoleva toetusega seotud tulemused 
 
Käesoleva toetusega seoses teostatud kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus 
saadud tulemuste põhjal võidakse toetuskõlblikud kulud tagasi lükata (vt artikkel 42), toetust 
vähendada (vt artikkel 43), alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artikkel 44) või 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
Kui pärast lõppmakse tegemist kulud tagasi lükatakse või toetust vähendatakse, muudetakse 
selle tulemusel lõplikku toetussummat (vt artikli 5 lõige 4). 
 
Kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus saadud tulemuste põhjal võidakse 
taotleda 1. lisa muutmist (vt artikkel 55). 
 
Kui kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus avastatakse süsteemseid või 
korduvaid vigu, eeskirjade eiramist, pettust või kohustuste täitmata jätmist, võivad sellel olla 
tagajärjed muudele samadel tingimustel antud ELi või Euratomi toetustele (edaspidi 
„käesoleva toetuse tulemuste põhjal järelduste tegemine muude toetuste kohta”). 
 
Lisaks võib OLAFi juurdluse käigus saadud tulemustele järgneda kriminaalvastutusele 
võtmine riigi õigusnormide alusel. 
 
22.5.2. Muude toetustega seotud tulemused 
 

                                                 
36  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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Komisjon [või amet] võib teha muude toetuste puhul saadud tulemuste põhjal järeldusi 
käesoleva toetuse kohta (edaspidi „muude toetuste tulemuste põhjal järelduste tegemine 
käesoleva toetuse kohta”), kui: 
 

(a) leitakse, et asjaomane toetusesaaja on muude sarnastel tingimustel antud ELi või 
Euratomi toetuste puhul teinud süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, 
pannud toime pettuse või jätnud kohustused täitmata selliselt, et see avaldab 
käesolevale toetusele suurt mõju, ja 

 
(b) neist tulemustest on asjaomast toetusesaajat ametlikult teavitatud – ja lisatud neist 

tulemustest mõjutatud toetuste loetelu – hiljemalt kahe aasta jooksul pärast käesoleva 
toetusega seotud lõppmakse tegemist.  

 
Tulemuste põhjal järelduste tegemise tulemusel võidakse kulud tagasi lükata (vt artikkel 42), 
toetust vähendada (vt artikkel 43), alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artikkel 44), 
maksed peatada (vt artikkel 48) või meetme rakendamine peatada (vt artikkel 49) või lõpetada 
(vt artikkel 50). 
 
22.5.3. Menetlus  
 
Komisjon [või amet] teavitab ametlikult asjaomast toetusesaajat süsteemsetest või korduvatest 
vigadest ja esitab talle nendest tulemustest mõjutatud toetuste loetelu.  
 
22.5.3.1. Kui tulemused puudutavad kulude toetuskõlblikkust, sisaldab ametlik teatis 
järgmist: 

 
(a) ettepanek esitada märkused tulemustest mõjutatud toetuste loetelu kohta; 

 
(b) nõue esitada kõigi mõjutatud toetuste kohta muudetud raamatupidamisaruanded;  

 
(c) parandusmäär ekstrapoleerimiseks, mille komisjon [või amet] määrab kindlaks 

süsteemsete või korduvate vigade alusel selliste summade arvutamiseks, mis tuleb 
tagasi lükata, kui asjaomane toetusesaaja:  
 

(i)  leiab, et muudetud raamatupidamisaruannete esitamine ei ole võimalik või 
teostatav, või 
 

(ii) ei esita muudetud raamatupidamisaruandeid.  
 

Asjaomasel toetusesaajal on märkuste ja muudetud raamatupidamisaruannete esitamiseks või 
nõuetekohaselt põhjendatud alternatiivse parandusmeetodi väljapakkumiseks aega 90 päeva 
pärast teatise kättesaamist. Komisjon [või amet] võib seda perioodi põhjendatud juhtudel 
pikendada. 
 
Komisjon [või amet] määrab tagasilükkamisele kuuluvad summad kindlaks muudetud 
raamatupidamisaruannete põhjal, kui need on heaks kiidetud. 
 
Kui komisjonile [või ametile] ei esitata märkusi või muudetud raamatupidamisaruandeid või 
ta ei kiida märkusi või väljapakutud alternatiivset parandusmeetodit heaks või ei kiida heaks 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

53 
 

muudetud raamatupidamisaruandeid, teatab ta ametlikult asjaomasele toetusesaajale, et 
kohaldab esialgu teatatud parandusmäära ekstrapoleerimiseks. 

 
Kui komisjon [või amet] kiidab asjaomase toetusesaaja väljapakutud alternatiivse 
parandusmeetodi heaks, teatab ta ametlikult heakskiidetud alternatiivse parandusmeetodi 
kohaldamisest.  
 
22.5.3.2. Kui tulemused puudutavad puudulikku kohaldamist või muu kohustuse 
mittetäitmist, sisaldab ametlik teatis järgmist: 
 

(a) ettepanek esitada märkused tulemustest mõjutatud toetuste loetelu kohta ja 
 

(b) kindel määr, mida komisjon [või amet] kavatseb kohaldada vastavalt 
proportsionaalsuse põhimõttele. 

 
Asjaomasel toetusesaajal on märkuste esitamiseks või nõuetekohaselt põhjendatud 
alternatiivse kindla määra väljapakkumiseks aega 90 päeva pärast teatise kättesaamist.  

 
Kui komisjonile [või ametile] ei esitata märkusi või ta ei kiida märkusi või väljapakutud 
alternatiivset kindlat määra heaks, teatab ta ametlikult asjaomasele toetusesaajale, et kohaldab 
esialgu teatatud kindlat määra. 

 
Kui komisjon [või amet] kiidab asjaomase toetusesaaja väljapakutud alternatiivse kindla 
määra heaks, teatab ta ametlikult heakskiidetud alternatiivse kindla määra kohaldamisest.  
 
22.6 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 23. MEETME MÕJU HINDAMINE 
 
23.1 Õigus hinnata meetme mõju 
 
Komisjon [või amet] võib teha meetme mõju vahe- ja lõplikke hindamisi, mille käigus 
võrreldakse seda mõju [ELi] [Euratomi] programmi eesmärgiga.  
 
Hindamist võib alustada meetme rakendamise ajal ja kuni [vaikimisi VALIK: viis] [VALIK 
madala maksumusega toetuste korral: kolm] aastat pärast lõppmakse tegemist. Hindamise 
alguskuupäevana käsitatakse koordinaatorile või toetusesaajatele ametliku teate saatmise 
kuupäeva. 
  
Komisjon [või amet] võib teha selliseid hindamisi otseselt (kasutades enda töötajaid) või 
kaudselt (kasutades selleks määratud väliseid asutusi või isikuid). 
 
Koordinaator või toetusesaajad peavad esitama kogu teabe, mis on meetme hindamiseks 
asjakohane, sealhulgas elektroonilise teabe. 
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23.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib komisjon [või amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 
 
 
3. JAGU TAUSTTEABE JA TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA 

KOHUSTUSED 
 
1. ALAJAGU. ÜLDINE 
 
ARTIKKEL 23a. INTELLEKTUAALOMANDI HALDAMINE  
 
23a.1. Kohustus võtta meetmeid, et rakendada komisjoni soovitust, milles käsitletakse 

intellektuaalomandi haldamist teadmussiirdealastes tegevustes  
 
Kui toetusesaajad on ülikoolid või muud riiklikud teadusorganisatsioonid, peavad nad võtma 
meetmeid, et rakendada komisjoni soovituse (milles käsitletakse intellektuaalomandi 
haldamist teadmussiirdealastes tegevustes)37 lisas esitatud tegevusjuhise punktides 1 ja 2 
nimetatud põhimõtteid. 
 
See ei muuda käesoleva jao 2. ja 3. alajaos sätestatud kohustusi. 
 
Toetusesaajad peavad tagama, et meetme heaks töötavad teadlased ja kolmandad isikud on 
neist teadlikud. 
 
23a.2. Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib [komisjon] [amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid.  
 
2. ALAJAGU. TAUSTTEABEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 24. TAUSTTEAVET KÄSITLEV KOKKULEPE 
 
Toetusesaajad peavad meetme taustteabe kindlaks tegema ja selles (kirjalikult) kokku leppima 
(edaspidi „taustteavet käsitlev kokkulepe”).  
 
„Taustteave” on kõik andmed, oskusteave või teave, olenemata selle vormist või iseloomust 
(materiaalne või immateriaalne), sh selliseid õigused nagu intellektuaalomandiõigus, mis:  
 

(a) oli toetusesaajate valduses enne nende ühinemist lepinguga ja 
 

(b)  mis on vajalik meetme rakendamiseks või tulemuste kasutamiseks. 
 
                                                 
37  Komisjoni soovitus C(2008) 1329, 10. aprill 2008, milles käsitletakse intellektuaalomandi haldamist 

teadmussiirdealastes tegevustes, ja sellele soovitusele lisatud ülikoolide ja muude riiklike 
teadusorganisatsioonide tegevusjuhis. 
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ARTIKKEL 25. TAUSTTEABE KASUTUSÕIGUS 
 
25.1 Kasutusõiguse kasutamine – kasutusõigusest loobumine – all-litsentsimise keeld 
 
Kasutusõiguse kasutamiseks tuleb kõigepealt esitada kirjalik taotlus (edaspidi „kasutusõiguse 
taotlus”).  
 
„Kasutusõigus” on õigus kasutada tulemusi või taustteavet käesolevas lepingus sätestatud 
tingimustel. 
 
Kasutusõigusest loobumine on kehtiv ainult siis, kui see on kirjalik. 
 
Kasutusõiguse saamisel ei ole lubatud anda all-litsentse, kui ei ole kokku lepitud teisiti.  
 
25.2 Teiste toetusesaajate kasutusõigused meetmest tulenevate ülesannete täitmiseks 
 
Toetusesaajad peavad andma üksteisele õiguse – litsentsitasuta – kasutada neile meetmest 
tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikku taustteavet, välja arvatud juhul, kui toetusesaaja, 
kelle valduses on taustteave, on enne lepinguga ühinemist: 
 

(a) teatanud teistele toetusesaajatele, et tema taustteabe kasutamine on õiguslikult 
piiratud, sealhulgas kolmandate isikute õiguste (sh töötajad) alusel, või 
 

(b) leppinud teiste toetusesaajatega kokku, et kasutusõiguse saamine ei ole litsentsitasuta.  
  
25.3 Teiste toetusesaajate kasutusõigused nende endi tulemuste kasutamiseks 
 
Toetusesaajad peavad andma üksteisele õiguse – õiglastel ja mõistlikel tingimustel – kasutada 
nende endi tulemuste kasutamiseks vajalikku taustteavet, välja arvatud juhul, kui toetusesaaja, 
kelle valduses on taustteave, on enne lepinguga ühinemist teatanud teistele toetusesaajatele, et 
tema taustteabe kasutamine on õiguslikult piiratud, sealhulgas kolmandate isikute õiguste (sh 
töötajad) alusel. 
 
„Õiglased ja mõistlikud tingimused” on asjakohased tingimused, sealhulgas võimalikud 
finantstingimused või litsentsitasuta tingimused, mille puhul võetakse arvesse kasutusõiguse 
taotluse konkreetseid asjaolusid, nagu kasutusõiguse taotluse objektiks olevate tulemuste või 
taustteabe tegelik või potentsiaalne väärtus ja/või kavandatava kasutuse ulatus, kestus või 
muud tunnusjooned 
 
Kasutusõiguse taotluse võib esitada kuni üks aasta pärast artiklis 3 sätestatud perioodi, kui ei 
ole kokku lepitud teisiti.  
 
25.4 Seotud üksuste kasutusõigused 
 
Kui konsortsiumilepingus ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb taustteabe kasutusõigus anda ka – 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel (vt eespool; artikli 25 lõige 3) ja kui taustteabe kasutamine 
ei ole õiguslikult piiratud, sealhulgas kolmandate isikute (sh töötajad) õiguste alusel – ELi 
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liikmesriigis või „assotsieerunud riigis”38 asutatud seotud üksustele39, kui see on vajalik 
nende toetusesaajate loodud tulemuste kasutamiseks, kellega nad seotud on. 
 
Kui ei ole kokku lepitud teisiti (vt eespool; artikli 25 lõige 1), peab asjaomane seotud üksus 
esitama taotluse otse toetusesaajale, kelle valduses on taustteave. 
 
Kasutusõiguse taotluse võib esitada kuni üks aasta pärast artiklis 3 sätestatud perioodi, kui ei 
ole kokku lepitud teisiti.  
 
25.5 Kolmandate isikute kasutusõigused  
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile juurdepääsu pakkumise korral: Juurdepääsu pakkuja 
peab – v.a juhul, kui kasutamine on õiguslikult piiratud, sealhulgas kolmandate isikute (sh 
töötajad) õiguste alusel – andma kasutajatele õiguse kasutada juurdepääsu pakkuja 
taustteavet, mis on meetme rakendamiseks vajalik. 
 
Juurdepääsu pakkuja peab teavitama kasutajaid niipea kui võimalik kõigist piirangutest, mis 
võiksid oluliselt mõjutada kasutusõiguse andmist.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
25.6 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. 
 
 
3. ALAJAGU. TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 26. TULEMUSTE OMANDIÕIGUS  
 
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.  
 
                                                 
38  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse nr XX/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud määratlus: 

„assotsieerunud riik” – kolmas riik, mis on liiduga sõlmitud rahvusvahelise lepingu osaline, nagu on 
määratud kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX määruse (EL) nr XX/2013 (millega kehtestatakse 
teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020) (edaspidi 
„raamprogrammi „Horisont 2020” määrus nr XX/2013”) artikliga 7”. 

 Raamprogrammi „Horisont 2020” määruse nr XX/2013 artiklis 7 on sätestatud tingimused kolmandate 
riikide ühinemiseks Horisont 2020-ga. 

39  Määratluse kohta vt 24. joonealune märkus. 
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26.2 Mitme toetusesaaja ühine omandiõigus 
 
Kaks või enam toetusesaajat omavad tulemusi ühiselt, kui:  
 

(a) nad on need ühiselt loonud ja 
 

(b) ei ole võimalik: 
 

(i) teha kindlaks iga toetusesaaja asjaomast panust või 
 

(ii) eraldada neid, et taotleda, saada või säilitada nende kaitset (vt artikkel 27). 
 
Ühised omanikud peavad leppima (kirjalikult) kokku oma ühise omandiõiguse jaotamises ja 
kasutamise tingimustes (edaspidi „ühise omandiõiguse kokkulepe”), et tagada käesolevast 
lepingust neile tulenevate kohustuste täitmine.  
 
Kui ühise omandiõiguse kokkuleppes ei ole kokku lepitud teisiti, võib iga ühine omanik anda 
kolmandatele isikutele lihtlitsentse ühisomanduses olevate tulemuste kasutamiseks (all-
litsentsimise õiguseta), kui teistele ühistele omanikele: 
 

(a) on sellest vähemalt 45 päeva ette teatatud ja 
 

(b) neile makstakse õiglast ja mõistlikku hüvitist. 
 
Ühised omanikud võivad pärast tulemuste loomist (kirjalikult) kokku leppida muus 
korralduses kui ühine omanikuõigus (nt tulemuste üleandmine ühele omanikule (vt 
artikkel 30), kusjuures teised saavad kasutusõiguse). 
 
26.3 Kolmandate isikute (sh töötajad) õigused  
 
Kui kolmandad isikud (sh töötajad) võivad nõuda tulemuste suhtes õigusi, peab asjaomane 
toetusesaaja tagama lepingust talle tulenevate kohustuste täitmise.  
 
Kui kolmas isik loob tulemused, peab asjaomane toetusesaaja hankima kolmandalt isikult 
kõik vajalikud õigused (üleandmine, litsentsid või muu), mis 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  [ELi] [Euratomi] [Ameti] omandiõigus tulemuste kaitsmiseks  
 
26.4.1. [EL] [Euratom] [Amet] võib asjaomase 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);  
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(b) kaitse puudub, sest kaubandusliku või tööstusliku kasutamise potentsiaal puudub, või 
 
(c) toetusesaaja kavatseb anda tulemused edasi teisele toetusesaajale või ELi liikmesriigis 

või assotsieerunud riigis asutatud kolmandale isikule, kes kaitseb neid. 
  

Toetusesaaja peab enne tulemuste levitamist – välja arvatud eespool punktides a, b või c 
nimetatud juhtudel – ametlikult teavitama [komisjoni] [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 [komisjon] [amet] otsustab võtta tulemused enda omandisse, teavitab ta asjaomast 
toetusesaajat ametlikult 45 päeva jooksul pärast teate kättesaamist. 
 
Kõnealuseid tulemusi ei tohi levitada enne selle perioodi lõppu või – kui [komisjon] [amet] 
teeb positiivse otsuse – kuni [komisjon] [amet] on astunud vajalikke samme tulemuste 
kaitsmiseks.  
 
26.4.2. [EL] [Euratom] [Amet] võib asjaomase 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; 

 
(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 
[komisjoni] [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 [komisjon] [amet] otsustab võtta tulemused enda omandisse, teavitab ta asjaomast 
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. 
  
ARTIKKEL 27. TULEMUSTE KAITSMINE – ELI-POOLSE RAHASTAMISE 
NÄHTAVUS 
 
27.1 Üldine kohustus kaitsta tulemusi 
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Toetusesaaja peab uurima võimalust kaitsta oma tulemusi ja ta peab neid asjakohase 
ajavahemiku jooksul ja asjakohase territoriaalse ulatuse piires piisavalt kaitsma, kui: 
 

(a) võib mõistlikult eeldada tulemuste kaubanduslikku või tööstuslikku kasutamist ja 
 

(b) nende kaitsmine on võimalik, mõistlik ja põhjendatud (võttes arvesse asjaolusid). 
 
Toetusesaaja peab tulemuste kaitsmise otsust tehes võtma arvesse enda ja teiste toetusesaajate 
õigustatud huve (eriti ärihuve). 
 
27.2 [ELi] [Euratomi] [Ameti] omandiõigus tulemuste kaitsmiseks 
 
Kui toetusesaaja kavatseb oma tulemusi mitte kaitsta, lõpetada nende kaitsmise või mitte 
taotleda kaitse pikendamist, võib [EL] [Euratom] [amet] teatavatel tingimustel (vt artikli 26 
lõige 4) võtta tulemused nende (jätkuva) kaitse tagamiseks enda omandisse. 
 
27.3 Teave ELi-poolse rahastamise kohta  
 
Toetusesaaja poolt või tema nimel esitatav tulemuste kaitsmise taotlus (sh patenditaotlus) 
peab – v.a kui [komisjon] [amet] nõuab või lepib kokku teisiti või kui see ei ole võimalik – 
sisaldama järgmist: 
 

„Käesoleva taotluse aluseks olevat projekti on rahastatud [Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020”][Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi 
(2014–2018)] raames toetuslepingu nr [number] alusel”. 

 
 27.4 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 28. TULEMUSTE KASUTAMINE  
 
28.1 Üldine kohustus tulemusi kasutada 
 
Toetusesaaja peab kuni neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu võtma meetmeid, 
et tagada oma tulemuste „kasutamine” (kas otseselt või kaudselt, eelkõige tulemuste 
edasiandmise või litsentside andmise kaudu; vt artikkel 30) järgmiselt:  
 

(a) kasutades neid edasises teadustegevuses (väljaspool meedet);  
 

(b) arendades, luues või turustades toodet või protsessi; 
 

(c) luues või osutades teenust või 
 

(d) kasutades neid standardimistegevuses. 
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[VALIK täiendavate kasutamiskohustuste korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: 
Lisaks peavad toetusesaajad kuni neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu täitma 
1. lisas esitatud täiendavaid kasutamiskohustusi.] 
 
See ei muuda artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt kehtivad.  
 
28.2 Tulemused, mis võivad edendada Euroopa või rahvusvahelisi standardeid – teave 

ELi-poolse rahastamise kohta 
 
[VALIK tulemuste korral, mis võivad edendada standardeid, kui need on tööprogrammiga 
ette nähtud: Kui võib mõistlikult eeldada, et tulemused edendavad Euroopa või 
rahvusvahelisi standardeid, peab asjaomane toetusesaaja kuni neli aastat pärast artiklis 3 
sätestatud perioodi lõppu teavitama neist [komisjoni] [ametit].] 
 
Kui tulemusi kasutatakse standardis, peab asjaomane toetusesaaja – v.a juhul, kui [komisjon] 
[amet] nõuab või lepib kokku teisiti või kui see ei ole võimalik – paluma standardimisasutusel 
esitada standardis (sellega seotud teabes) järgmine märkus: 
 

„Käesolevas standardis kasutatud tulemusi on rahastatud [Euroopa Liidu teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020”][Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi (2014–
2018)] raames toetuslepingu nr [number] alusel”. 

 
28.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada 
vastavalt artiklile 43.  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 29. TULEMUSTE LEVITAMINE – AVATUD JUURDEPÄÄS – ELI-
POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS 
 
29.1 Üldine kohustus tulemusi levitada  
 
Kui see ei kahjusta toetusesaaja õigustatud huve, peab ta oma tulemusi nii kiiresti kui 
võimalik „levitama”, avaldades need sobivate vahendite kaudu (muud vahendid peale nende, 
mis tulenevad tulemuste kaitsmisest või kasutamisest), sealhulgas teaduspublikatsioonides 
(mis tahes vormis). 
 
[VALIK täiendavate levitamiskohustuste korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: 
Lisaks peavad toetusesaajad täitma 1. lisas esitatud täiendavaid levitamiskohustusi.] 
 
[VALIK koostalitusvõime tagamiseks vajalike täiendavate levitamiskohustuste korral, kui 
need on tööprogrammiga ette nähtud: Lisaks peavad toetusesaajad kuni neli aastat pärast 
artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu levitama tulemuste tehnilisi kirjeldusi, mis on 
koostalitusvõime tagamiseks vajalikud.  
 
[VALIK piiriülese koostalitusvõime tagamiseks vajalike täiendavate levitamiskohustuste 
korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: Lisaks peavad toetusesaajad kuni neli 
aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu levitama piiriülese koostalitusvõimega 
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seotud tulemusi (vt 1. lisa) ja piiriülese koostalitusvõime tagamiseks vajalikke tulemusi 
(eelkõige ühised tehnilised kirjeldused ja tarkvarakomponendid).] 
 
See ei muuda artiklis 27 sätestatud tulemuste kaitsmise kohustust, artiklis 36 sätestatud 
konfidentsiaalsuskohustusi, artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi ega artiklis 39 
sätestatud isikuandmete kaitsmise kohustusi, mis endiselt kehtivad.  
 
Toetusesaaja, kes kavatseb oma tulemusi levitada, peab sellest teistele toetusesaajatele 
vähemalt 45 päeva ette teatama – kui ei ole kokku lepitud teisiti – ja esitama piisava teabe 
levitatavate tulemuste kohta.  
 
Teised toetusesaajad võivad levitamise 30 päeva jooksul teate saamisest – kui ei ole kokku 
lepitud teisiti – vaidlustada, kui nad saavad tõendada, et see kahjustaks märkimisväärselt 
nende õigustatud huve seoses tulemuste või taustteabega. Sellisel juhul võib levitamine 
toimuda ainult juhul, kui võetakse vajalikud meetmed nende õigustatud huvide kaitseks.  
 
Kui toetusesaaja kavatseb oma tulemusi mitte kaitsta, peab ta teatavatel tingimustel (vt 
artikli 26 lõike 4 punkt 1) sellest [komisjonile] [ametile] ametlikult teatama enne levitamist. 
 
29.2 Avatud juurdepääs teaduspublikatsioonidele 
 
Toetusesaaja peab tagama avatud juurdepääsu (kõigi kasutajate tasuta veebipõhine 
juurdepääs) kõigile eksperdihinnangu saanud teaduspublikatsioonidele, mis on tema 
tulemustega seotud.  
 
Eelkõige peab ta: 
 

(a) paigutama niipea kui võimalik, kuid hiljemalt tulemuste avaldamisel, 
teaduspublikatsioonide hoidlasse avaldatud teksti masinloetava elektroonilise koopia 
või eksperdihinnangu saanud ja avaldamiseks heakskiidetud lõpliku käsikirja.  
 
Lisaks peab toetusesaaja püüdma samal ajal esitada hoiustatud 
teaduspublikatsioonides kajastatud tulemuste valideerimiseks vajalikud 
uuringuandmed; 
  

(b) tagama avatud juurdepääsu hoiustatud publikatsioonile – hoidla kaudu – hiljemalt: 
 

(i) avaldamisel, kui elektrooniline versioon on avaldaja kaudu tasuta kättesaadav, 
või 
 

(ii) muudel juhtudel kuue kuu jooksul avaldamisest (sotsiaal- ja 
humanitaarteaduste valdkonna publikatsioonide puhul 12 kuu jooksul); 
 

(c) tagama avatud juurdepääsu – hoidla kaudu – bibliograafilistele metaandmetele, mille 
abil saab hoiustatud publikatsiooni tuvastada.  
 
Bibliograafilised metaandmed peavad olema standardses vormingus ja sisaldama kõiki 
järgmisi andmeid: 
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- terminid [„Euroopa Liit (EL)” ja „Horisont 2020”][„Euratom” ja „Euratomi 
teadus- ja koolitusprogramm (2014–2018”];  
 

- meetme nimi, akronüüm ja toetuse number; 
 

- avaldamise kuupäev, vajaduse korral nn kinnipidamisperioodi kestus ja 
  

- püsiv tunnuskood.  
 
29.3 Avatud juurdepääs uuringuandmetele 
 
[VALIK avatud uuringuandmete katseprojektis osalevate meetmete korral: Seoses meetme 
raames loodud digitaalsete uuringuandmetega (edaspidi „andmed”) peavad toetusesaajad: 
 

(a) hoiustama järgmised andmed uuringuandmete hoidlasse ja võtma meetmeid, et 
kolmandatel isikutel ei oleks võimalik neile juurde pääseda, neid kahjustada, 
taasesitada ega – tasuta kõigi kasutajate jaoks – levitada: 
 

(i) nii kiiresti kui võimalik andmed, sealhulgas seotud metaandmed, mis on 
vajalikud teaduspublikatsioonides kajastatud andmete valideerimiseks; 
 

(ii) muud andmed, sealhulgas seotud metaandmed, mis on „andmehalduskavas” 
(vt 1. lisa) nimetatud, selles kavas täpsustatud tähtaegadel; 

 
(b) esitama teabe – hoidla kaudu – toetusesaajate käsutuses olevate vahendite kohta, mis 

on tulemuste valideerimiseks vajalikud (ja võimaluse korral esitama need vahendid). 
 
See ei muuda artiklis 27 sätestatud tulemuste kaitsmise kohustust, artiklis 36 sätestatud 
konfidentsiaalsuskohustusi, artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi ega artiklis 39 
sätestatud isikuandmete kaitsmise kohustusi, mis endiselt kehtivad. 
 
Toetusesaajad ei pea erandkorras tagama avatud juurdepääsu oma uuringuandmete 
konkreetsetele osadele, kui nendele konkreetsetele osadele avaliku juurdepääsu andmine 
takistaks 1. lisas kirjeldatud meetme põhieesmärgi saavutamist. Sellisel juhul tuleb 
andmehalduskavas esitada juurdepääsu mitteandmise põhjused.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
29.4 Teave ELi-poolse rahastamise kohta – ELi embleemi kasutamise kohustus ja 
õigus  
 
Kui [komisjon] [amet] ei nõua või ei lepi kokku teisiti või kui see ei ole võimalik, tuleb 
tulemuste levitamisel (mis tahes kujul, sh elektrooniliselt): 
 

(a) esitada nähtavalt ELi embleem ja  
 

(b) lisada järgmine tekst: 
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„Käesolevat projekti on rahastatud [Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”][Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018)] 
raames toetuslepingu nr [number] alusel”. 

 
Kui ELi embleem esitatakse koos muu logoga, peab ELi embleemile tagama asjakohase 
nähtavuse.   
 
Toetusesaajad võivad käesolevast artiklist neile tulenevate kohustuste täitmisel kasutada ELi 
embleemi [komisjonilt] [ametilt] eelnevalt heakskiitu saamata. 
 
See ei anna neile siiski ELi embleemi kasutamise ainuõigust.  
 
Lisaks ei tohi nad omastada ELi embleemi või sarnast kaubamärki või logot kas 
registreerimise kaudu või muul viisil. 
 
29.5 [Komisjoni] [Ameti] vastutuse välistamine 
 
Tulemuste levitamisel tuleb viidata, et trükis kajastab üksnes autori seisukohti ja [komisjon] 
[amet] ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 
 
29.6 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 30. TULEMUSTE EDASIANDMINE JA LITSENTSIDE ANDMINE 
 
30.1 Omandiõiguse üleandmine 
 
Toetusesaaja võib oma tulemuste omandiõiguse üle anda. 
 
Ta peab siiski tagama, et artikli 26 lõigetest 2 ja 4 ning artiklitest 27, 28, 29, 30 ja 31 talle 
tulenevad kohustused kehtivad ka uue omaniku suhtes ja sel omanikul on kohustus need 
omandiõiguse järgmisel üleandmisel edasi anda.  
 
See ei muuda artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt kehtivad.  
 
Kui konkreetselt kindlaksmääratud kolmandate isikute puhul ei ole (kirjalikult) kokku lepitud 
teisiti või kui see ei ole ühinemisi ja ülevõtmisi käsitlevate kohaldatavate ELi ja riigi 
õigusnormide kohaselt võimalik, peab tulemuste omandiõigust üle anda kavatsev toetusesaaja 
teatama selles 45 päeva ette teistele toetusesaajatele, kellel on endiselt tulemuste kasutusõigus 
(või kes võivad seda endiselt taotleda). See teatis peab sisaldama piisavalt teavet uue omaniku 
kohta, et asjaomastel toetusesaajatel oleks võimalik analüüsida üleandmise mõju nende 
kasutusõigusele. 
 
Kui (kirjalikult) ei ole kokku lepitud teisiti, võivad teised toetusesaajad üleandmise 30 päeva 
jooksul teatise saamisest vaidlustada, kui nad saavad tõendada, et üleandmine kahjustaks 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

64 
 

nende kasutusõigust. Sellisel juhul ei või üleandmine toimuda enne, kui asjaomased 
toetusesaajad on omavahel kokkuleppele jõudnud. 
 
30.2 Litsentside andmine 
 
Toetusesaaja võib anda oma tulemuste suhtes litsentse (või anda muul viisil õiguse neid 
kasutada), kui: 
 

(a) see ei kahjusta artiklis 31 sätestatud kasutusõigust ja 
 

(b)  [VALIK 1. lisas esitatud täiendavate kasutamiskohustuste korral: toetusesaaja 
täidab oma täiendavaid kasutamiskohustusi (vt artikli 28 lõige 1 ja 1. lisa)] [VALIK: 
ei kohaldata]. 

 
Lisaks punktides a ja b sätestatule võib tulemuste suhtes anda ainulitsentse üksnes juhul, kui 
kõik teised asjaomased toetusesaajad on oma kasutusõigusest loobunud (vt artikli 31 lõige 1). 
 
See ei muuda artiklis 29 sätestatud levitamiskohustusi ega artiklis 37 sätestatud 
julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt kehtivad.  
 
30.3 [Komisjoni] [Ameti] õigus üleandmine või litsentside andmine vaidlustada 
 
[VALIK ELi toetuste korral: [Komisjon] [Amet] võib kuni neli aastat pärast artiklis 3 
sätestatud perioodi lõppu vaidlustada omandiõiguse üleandmise või tulemuste suhtes 
ainulitsentsi andmise, kui: 
 

(a) omandiõigus või ainulitsents anti kolmandale isikule, kes on asutatud kolmandas 
riigis, mis ei ole Horisont 2020-ga ühinenud, ja 
 

(b) [komisjon] [amet] leiab, et üleandmine või litsents ei ole kooskõlas ELi 
konkurentsivõime arendamise huvidega või on vastuolus eetikapõhimõtete või 
julgeolekukaalutlustega.  

 
Toetusesaaja, kes kavatseb omandiõiguse üle anda või anda ainulitsentsi, peab [komisjoni] 
[ametit] enne kavandatavat üleandmist või litsentsi andmist ametlikult teavitama ning:  
 

- täpsustama asjaomased konkreetsed tulemused; 
 

- kirjeldama üksikasjalikult uut omanikku või litsentsisaajat ning tulemuste kavandatud 
või potentsiaalset kasutamist ja  

 
- lisama põhjendatud hinnangu mõju kohta, mida üleandmine või litsents tõenäoliselt 

ELi konkurentsivõimele ning eetikapõhimõtete ja julgeolekukaalutluste järgimisele 
avaldab. 

 
[Komisjon] [Amet] võib nõuda lisateavet. 
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Kui [komisjon] [amet] otsustab üleandmise või ainulitsentsi vaidlustada, peab ta asjaomast 
toetusesaajat sellest 60 päeva jooksul teatise (või muu nõutud lisateabe) saamisest ametlikult 
teavitama.  
 
Omandiõigust ei tohi üle anda või litsentse ei tohi anda järgmistel juhtudel: 
 

- enne [komisjoni] [ameti] otsust, eespool sätestatud ajavahemiku jooksul; 
 

- kui [komisjon] [amet] vaidlustab üleandmise või litsentsi andmise; 
 

- enne kui tingimused on täidetud, juhul kui [komisjoni] [ameti] vaie on seotud 
teatavate tingimustega.] 

 
[VALIK Euratomi toetuste korral: Komisjon võib [VALIK:  kuni neli aastat pärast artiklis 3 
sätestatud perioodi lõppu] vaidlustada omandiõiguse üleandmise või tulemuste suhtes 
ainulitsentsi andmise, kui: 
 

(a) omandiõigus või ainulitsents anti kolmandale isikule, kes on asutatud kolmandas 
riigis, mis ei ole Euratomi teadus- ja koolitusprogrammiga (2014–2018) ühinenud, ja 
 

(b) komisjon leiab, et üleandmine või litsents ei ole kooskõlas ELi konkurentsivõime 
arendamise huvidega või on vastuolus eetikapõhimõtete või julgeolekukaalutlustega.  
 
Julgeolekukaalutlused hõlmavad liikmesriikide kaitsehuve vastavalt Euratomi 
asutamislepingu artiklile 24. 

 
Toetusesaaja, kes kavatseb omandiõiguse üle anda või anda litsentsi, peab komisjoni enne 
kavandatavat üleandmist või litsentsi andmist ametlikult teavitama ning: 
 

- täpsustama asjaomased konkreetsed tulemused; 
 

- kirjeldama üksikasjalikult tulemusi, uut omanikku või litsentsisaajat ning tulemuste 
kavandatud või potentsiaalset kasutamist ja 

 
- lisama põhjendatud hinnangu mõju kohta, mida üleandmine või litsents tõenäoliselt 

ELi konkurentsivõimele ning eetikapõhimõtete ja julgeolekukaalutluste järgimisele 
avaldab. 

  
Komisjon võib nõuda lisateavet. 
 
Kui komisjon otsustab üleandmise või litsentsi vaidlustada, teavitab ta asjaomast 
toetusesaajat sellest ametlikult 60 päeva jooksul teatise (või muu nõutud lisateabe) saamisest.  
 
Omandiõigust ei tohi üle anda või litsentse ei tohi anda järgmistel juhtudel: 
 

- enne komisjoni otsust, eespool sätestatud ajavahemiku jooksul; 
 

- kui komisjon vaidlustab üleandmise või litsentsi andmise; 
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- enne kui tingimused on täidetud, juhul kui komisjoni vaie on seotud teatavate 
tingimustega. ] 

 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
30.4 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 31. TULEMUSTE KASUTUSÕIGUS 
 
31.1 Kasutusõiguse kasutamine – kasutusõigusest loobumine – all-litsentsimise keeld 
 
Kohaldatakse artikli 25 lõikes 1 sätestatud tingimusi. 
 
Käesolevas artiklis sätestatud kohustused ei muuda artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid 
kohustusi, mis endiselt kehtivad.  
 
31.2 Teiste toetusesaajate kasutusõigused meetmest tulenevate ülesannete täitmiseks 
 
Toetusesaajad peavad andma üksteisele õiguse – litsentsitasuta – kasutada tulemusi, mis on 
vajalikud meetme raames nende ülesannete täitmiseks.  
 
31.3 Teiste toetusesaajate kasutusõigused nende endi tulemuste kasutamiseks 
 
Toetusesaajad peavad andma üksteisele õiglastel ja mõistlikel tingimustel (vt artikli 25 
lõige 3) õiguse kasutada nende endi tulemuste kasutamiseks vajalikke tulemusi.  
 
Kasutusõiguse taotluse võib esitada kuni üks aasta pärast artiklis 3 sätestatud perioodi, kui ei 
ole kokku lepitud teisiti.  
 
31.4 Seotud üksuste kasutusõigused 
 
Kui konsortsiumilepingus ei ole kokku lepitud teisiti, tuleb tulemuste kasutusõigus anda ka – 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel (artikli 25 lõige 3) – ELi liikmesriigis või assotsieerunud 
riigis asutatud seotud üksustele, kui see on vajalik nende toetusesaajate loodud tulemuste 
kasutamiseks, kellega nad seotud on.  
 
Kui ei ole kokku lepitud teisiti (vt eespool; artikli 31 lõige 1), peab asjaomane seotud üksus 
esitama taotluse otse toetusesaajale, kellele tulemused kuuluvad.  
 
Kasutusõiguse taotluse võib esitada kuni üks aasta pärast artiklis 3 sätestatud perioodi, kui ei 
ole kokku lepitud teisiti. 
 
31.5 ELi institutsioonide, asutuste, teenistuste ja ametite ning ELi liikmesriikide 

kasutusõigused  
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[Vaikimisi VALIK ELi toetuste korral: Toetusesaajad peavad andma ELi institutsioonidele, 
asutustele, teenistustele ja ametitele õiguse – litsentsitasuta – 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 toetusesaajatelt saadud 
teavitamiseks ja avaldamiseks (vt artikli 38 lõige 2).] 
 
[VALIK erieesmärgi „Turvaline ühiskond – Euroopa kodanike ja ühiskonna vabaduse ja 
turvalisuse kaitse” alla kuuluvate projektikonkursside korral: Toetusesaajad peavad andma 
ELi institutsioonidele, asutustele, teenistustele ja ametitele ning ELi liikmesriikide asutustele 
õiguse – litsentsitasuta – kasutada tulemusi, mis on vajalikud nende selle valdkonna poliitika 
või programmide väljatöötamiseks, rakendamiseks või järelevalveks.  
 
Selliseid kasutusõigusi võib rakendada üksnes mitteärilisel otstarbel ja konkurentsiväliselt.  
 
Kasutusõigus antakse lepingu alusel, milles määratakse kindlaks eritingimused selle 
tagamiseks, et  
 

(a) kasutusõigust kasutatakse ainult ettenähtud eesmärgil ja 
 

(b)  kehtestatakse asjakohased konfidentsiaalsusega seotud kohustused. 
 
Kasutusõigust taotlev ELi liikmesriik, ELi institutsioon, asutus, teenistus või amet peab 
sellisest taotlusest teavitama kõiki teisi ELi liikmesriike.  
 
See ei muuda artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt kehtivad.] 
 
[VALIK Euratomi toetuste korral: Toetusesaajad peavad andma Euroopa 
Aatomienergiaühendusele (Euratom) ja selle ühisettevõtetele õiguse – litsentsitasuta – 
kasutada oma tulemusi Euratomi poliitika ja programmide väljatöötamiseks, rakendamiseks 
ja järelevalveks või kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega toimuva 
rahvusvahelise koostöö tulemusel võetud kohustuste täitmiseks. 
 
Erandina artikli 31 lõikest 1 sisaldab selline kasutusõigus õigust lubada kolmandatel isikutel 
kasutada tulemusi riigihangetes ja õigust anda all-litsentse ning seda võib rakendada üksnes 
mitteärilisel otstarbel ja konkurentsiväliselt.] 
 
31.6 Kolmandate isikute kasutusõigused  
 
[VALIK täiendavate toetustega seotud täiendava kasutusõiguse korral, kui need on 
tööprogrammiga ette nähtud: Toetusesaajad peavad andma – artikli 31 lõigetes 2 ja 3 
sätestatud tingimustel – oma tulemuste kasutusõiguse täiendavatele toetusesaajatele40, 
eesmärgiga kohaldada täiendavat toetuslepingut / täiendavaid toetuslepinguid (vt artikkel 2).] 
 
                                                 
40  „Täiendav toetusesaaja” – täiendava toetuslepingu kohaselt toetusesaaja. 
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[VALIK koostalitusvõimega seotud täiendava kasutusõiguse korral, kui see on 
tööprogrammiga ette nähtud: Toetusesaajad peavad andma kolmandatele isikutele – kuni 
neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu ja [VALIK: õiglastel ja mõistlikel 
tingimustel (vt artikli 25 lõige 3)][VALIK: litsentsitasuta] – õiguse kasutada koostalitusvõime 
tagamiseks vajalikke tulemusi.] 
 
[VALIK piiriülese koostalitusvõimega seotud täiendava kasutusõiguse korral, kui see on 
tööprogrammiga ette nähtud: Toetusesaajad peavad andma kolmandatele isikutele – kuni 
neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu ja litsentsitasuta – õiguse kasutada 
tulemusi, mis on vajalikud koostalitusvõime tagamiseks, eelkõige tulemuste rakendamiseks 
meetmes mitteosalevates ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides.  
 
Toetusesaajad peavad andma õiguse kasutada tarkvarakomponente Euroopa Liidu tarkvara 
vaba kasutuse litsentsi (või sellega ühilduvate litsentside) alusel ning täitma kõik 1. lisas 
esitatud täiendavad nõuded.] 
 
[VALIK teadustöö infrastruktuurile juurdepääsu pakkumise korral: Juurdepääsu pakkuja 
peab andma kasutajatele tulemuste kasutusõiguse, kui see on meetme rakendamiseks vajalik.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
31.7 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. 
 
 
4. JAGU MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 32. TEADLASTE TÖÖLEVÕTMINE JA TÖÖTINGIMUSED 
 
32.1 Kohustus võtta meetmed Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise 

juhendi rakendamiseks 
 
Toetusesaajad peavad võtma meetmeid, et rakendada komisjoni soovituses (Euroopa teadlaste 
harta ja teadlaste töölevõtmise juhendit kohta)41 sätestatud põhimõtteid, eelkõige seoses 
järgmisega: 
 

- töötingimused; 
 

- oskustel põhinev läbipaistev töölevõtmisprotsess ja 
 

- karjäärikujundamine. 
 

                                                 
41  Komisjoni soovitus (EÜ) nr 251/2005, 11. märts 2005, Euroopa teadlaste harta ja teadlaste töölevõtmise 

juhendi kohta (ELT L 75, 22.3.2005, lk 67). 
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Toetusesaajad peavad tagama, et meetme heaks töötavad teadlased ja kolmandad isikud on 
neist teadlikud. 
 
32.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib [komisjon][amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid.  
 
ARTIKKEL 33. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS 
 
33.1 Soolise võrdõiguslikkuse taotlemise kohustus 
 
Toetusesaajad peavad võtma kõik meetmed, mis edendavad meetme rakendamisel meeste ja 
naiste võrdseid võimalusi. Nad peavad võimalikult suures ulatuses taotlema soolist tasakaalu 
kõigil meetme heaks töötama määratud isikute tasandeil, sealhulgas järelevalve- ja 
juhtimistasand. 
 
33.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib [komisjon] [amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 
 
ARTIKKEL 34. EETIKA  
 
34.1 Üldine kohustus järgida eetikapõhimõtteid 
 
Toetusesaajad peavad rakendama meedet kooskõlas järgmisega: 
 

(a) eetikapõhimõtted (sh teadusuuringute terviklikkuse kõrgeimad standardid – mis on 
sätestatud näiteks Euroopa Liidu teadusuuringute terviklikkuse juhendis42 –, 
sealhulgas eelkõige võltsimise, plagieerimise ja muu teadusuuringuid puudutavate 
eeskirjade rikkumise vältimine) ja  
 

(b)  kohaldatavad rahvusvahelised, ELi ja riigi õigusnormid.  
 

Väljaspool ELi teostatud tegevust ei rahastata, kui selline tegevus on kõigis ELi 
liikmesriikides keelatud.  
 
Toetusesaajad peavad tagama, et meetme rakendamiseks teostatav tegevus on keskendunud 
üksnes tsiviilrakendustele. 
 
Toetusesaajad peavad tagama, et meetme rakendamiseks teostatav tegevus ei ole: 
 

(a) suunatud inimese kloonimisele, mille eesmärk on paljundamine; 
 

                                                 
42  ALLEA (All European Academies) ja Euroopa Teadusfondi (ESF) Euroopa Liidu teadusuuringute 

terviklikkuse juhend, märts 2011.  
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf. 
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(b) ette nähtud muutma inimese genotüüpi, mis võib kõnealused muudatused päritavaks 
muuta (v.a sugunäärmete vähi raviga seotud teadusuuringud, mida võib rahastada), või 
  

(c) ette nähtud looma inimese embrüoid üksnes teadustöö eesmärgil või tüvirakkude 
saamiseks, sealhulgas keharakkude tuuma siirdamise abil. 

 
34.2 Eetikaküsimusi tekitav tegevus 
 
Eetikaküsimusi tekitav tegevus peab vastama 1. lisas esitatud eetikanõuetele. 
 
Koordinaator peab enne eetikaküsimusi tekitava tegevuse alustamist esitama (vt artikkel 52) 
[komisjonile] [ametile] järgmiste dokumentide koopia: 
 

(a) riigi õigusnormide kohaselt nõutav eetikakomitee arvamus ja 
 

(b) riigi õigusnormide kohaselt nõutav teatis või luba eetikaküsimusi tekitava tegevuse 
teostamiseks.  

  
Kui need dokumendid ei ole inglise keeles, peab koordinaator esitama ka esitatud arvamuste, 
teatiste ja lubade ingliskeelse kokkuvõtte (mis sisaldab asjaomase komitee või ameti järeldusi, 
kui need on kättesaadavad).  
 
Kui neid dokumente nõutakse konkreetselt meetme jaoks, tuleb taotluses sõnaselgelt märkida 
meetme nimi. Koordinaator peab esitama iga asjaomase toetusesaaja deklaratsiooni, milles 
kinnitatakse, et kõik esitatud dokumendid puudutavad meetme ülesandeid.  
 
34.3 Inimese embrüote või inimese embrüonaalsete tüvirakkudega seotud tegevus  
 
[VALIK tegevuse korral, mis on potentsiaalselt seotud inimese embrüote või inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude alaste teadusuuringutega: Inimese embrüote või inimese 
embrüonaalsete tüvirakkude alaste teadusuuringutega seotud tegevust võib teostada ainul 
juhul, kui 
 

-  need on nimetatud 1. lisas või 
 

-  koordinaator on saanud [komisjonilt] [ametilt] sõnaselge (kirjaliku) nõusoleku (vt 
artikkel 52).]  

 
 [VALIK: ei kohaldata] 
 
34.4 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 
artikkel 43) ning lepingu või toetusesaaja osalemise selles võib lõpetada (vt artikkel 50).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 35. HUVIDE KONFLIKT  
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35.1 Kohustus vältida huvide konflikti 
 
Toetusesaajad peavad 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”). 
 
Nad peavad viivitamata teavitama [komisjoni] [ameti] ametlikult olukorrast, mis kujutab 
endast või võib põhjustada huvide konflikti, ning koheselt võtma kõik vajalikud meetmed 
sellise olukorra kõrvaldamiseks.  
 
[Komisjon] [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) ning lepingu või toetusesaaja osalemise selles võib lõpetada (vt artikkel 50). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 36. KONFIDENTSIAALSUS 
 
36.1 Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus 
 
Pooled peavad meetme rakendamise ajal ja neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi 
lõppu tagama kõigi selliste andmete, dokumentide või muu materjali (mis tahes vormis) 
konfidentsiaalsuse, mis tunnistati selle avalikustamise ajal konfidentsiaalseks (edaspidi 
„konfidentsiaalne teave”). 
 
[Komisjon] [Amet] võib toetusesaaja taotluse alusel nõustuda tagama sellise teabe 
konfidentsiaalsust täiendava ajavahemiku vältel pärast esialgset nelja aastat. 
 
Kui teave on tunnistatud konfidentsiaalseks üksnes suuliselt, käsitatakse seda 
konfidentsiaalsena ainult siis, kui seda kinnitatakse kirjalikult 15 päeva jooksul pärast suulist 
avaldust. 
 
Pooled võivad kasutada konfidentsiaalset teavet üksnes lepingu rakendamiseks, kui pooled ei 
ole kokku leppinud teisiti.  
 
Toetusesaajad võivad avalikustada konfidentsiaalse teabe oma töötajatele või kolmandatele 
isikutele, kes töötavad meetme heaks, üksnes juhul, kui nad 
 

(b) vajavad seda teavet lepingu rakendamiseks ja 
 

(c) on kohustatud järgima konfidentsiaalsuskohustust. 
 
See ei muuda artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt kehtivad.  
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[Komisjon] [Amet] võib avalikustada konfidentsiaalse teabe oma töötajatele, teistele ELi 
institutsioonidele ja asutustele või kolmandatele isikutele, kui 
 

(a) see on vajalik lepingu rakendamiseks või ELi finantshuvide kaitseks ja  
 

(b) teabe saajad on kohustatud järgima konfidentsiaalsuskohustust.  
 
Komisjon peab vastavalt osalemiseeskirju käsitleva määruse nr XXX/201343 artiklis 4 
sätestatud tingimustele tegema tulemusi puudutava teabe lisaks kättesaadavaks teistele ELi 
institutsioonidele, asutustele, talitustele ja ametitele ning ELi liikmesriikidele ja 
assotsieerunud riikidele.  
 
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 toetust vähendada (vt 
artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 37. JULGEOLEKUALASED KOHUSTUSED 
 
37.1 Julgeolekuprobleeme tekitav tegevus  
 
[VALIK: Toetusesaaja peab enne kolmandale isikule (sh seotud üksusele) 
julgeolekuprobleeme tekitava tegevuse tulemuste avalikustamist teavitama koordinaatorit, kes 
peab taotlema [komisjonilt] [ametilt] kirjalikku nõusolekut.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
37.2 Salastatud tulemused  
 

                                                 
43  Euroopa Parlamendi ja nõukogu XX määrus (EL) nr XX/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja 

innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad 
(ELT L XX, XX, lk XX). 
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[VALIK: „Salastatud tulemustega” (vt 1. lisa) seotud tegevus peab olema kooskõlas 1. lisas 
täpsustatud julgeolekunõuetega (julgeolekuaspekte käsitlev dokument ja salastatuse taseme 
määramise juhend) seni, kuni nende salastatus kustutatakse. 
 
Salastatud tulemustega seotud meetme ülesannete täitmist ei või [komisjoni] [ameti] eelneva 
sõnaselge kirjaliku heakskiiduta allhanke korras tellida. 
 
Toetusesaajad peavad teavitama koordinaatorit – kes peab viivitamata teavitama [komisjoni] 
[ametit] – kõigist muudatustest julgeolekuolukorras ning taotlema vajaduse korral 1. lisa 
muutmist (vt artikkel 55).] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
37.3 Kahesuguse kasutusega kauba või ohtlike materjalide ja ainetega seotud tegevus 
 
[VALIK: Kahesuguse kasutusega kauba või ohtlike materjalide ja ainetega seotud tegevus 
peab olema kooskõlas kohaldatavate ELi, riigi ja rahvusvaheliste õigusnormidega.  
 
Koordinaator peab enne tegevuse alustamist esitama [komisjonile] [ametile] (vt artikkel 52) 
ELi, riigi või rahvusvaheliste õigusnormide kohaselt nõutavate ekspordi- või veolubade 
koopiad.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
37.4 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.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
ARTIKKEL 38. MEETME REKLAAMIMINE – ELi-POOLSE RAHASTAMISE 
NÄHTAVUS 
 
38.1 Toetusesaajate teavitamistegevus 
 
38.1.1. Üldine kohustus reklaamida meedet ja selle tulemusi 
 
Toetusesaajad peavad reklaamima meedet ja selle tulemusi ning esitama selleks eri 
sihtrühmadele (sh meedia ja üldsus) strateegiliselt ja tõhusalt sihtotstarbelist teavet. 
 
See ei muuda artiklis 29 sätestatud levitamiskohustusi, artiklis 36 sätestatud 
konfidentsiaalsuskohustusi ega artiklis 37 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt 
kehtivad. 
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Toetusesaajad peavad enne sellise teavitamistegevuse alustamist, millel on eeldatavasti suur 
meediamõju, teavitama sellest [komisjoni] [ametit] (vt artikkel 52). 
 
38.1.2. Teave ELi-poolse rahastamise kohta – ELi embleemi kasutamise kohustus ja 
õigus 
 
Kui [komisjon] [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 puhul: 
 

(a) esitada nähtavalt ELi embleem ja 
 

(b) lisada järgmine tekst: 
 

„Käesolevat projekti on rahastatud [Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi „Horisont 2020”][Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018)] 
raames toetuslepingu nr [number] alusel”. 

 
Kui ELi embleem esitatakse koos muu logoga, peab ELi embleemile tagama asjakohase 
nähtavuse.  
 
Toetusesaajad võivad käesolevast artiklist neile tulenevate kohustuste täitmisel kasutada ELi 
embleemi [komisjonilt] [ametilt] eelnevalt heakskiitu saamata. 
 
See ei anna neile siiski embleemi kasutamise ainuõigust. 
 
Lisaks ei tohi nad omastada ELi embleemi või sarnast kaubamärki või logot kas 
registreerimise kaudu või muul viisil.  
 
38.1.3  [Komisjoni] [Ameti] vastutuse välistamine 
 
Iga meetmega seotud teavitamistegevuse puhul tuleb viidata, et see kajastab üksnes autori 
seisukohti ja [komisjon] [amet] ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 
 
38.2 [Komisjoni] [Ameti] teavitamistegevus 
 
38.2.1 Õigus kasutada toetusesaajate materjale, dokumente või teavet 
 
[Komisjon] [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 kujul). 
 
See ei muuda artiklis 36 sätestatud konfidentsiaalsuskohustusi ega artiklis 37 sätestatud 
julgeolekualaseid kohustusi, mis endiselt kehtivad. 
 
Kui [komisjonipoole] [ametipoolne] selliste materjalide, dokumentide või teabe kasutamine 
võib kahjustada õigustatud huve, võib asjaomane toetusesaaja siiski paluda [komisjonil] 
[ametil] neid mitte kasutada (vt artikkel 52).  
 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

75 
 

Toetusesaaja materjalide, dokumentide ja teabe kasutamise õigus hõlmab järgmist: 
 

(a) kasutamine enda tarbeks (eelkõige tehes need kättesaadavaks [komisjoni] [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 1049/2001,44 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 
[komisjoni] [ameti] teavitamis- ja avaldamistegevuseks vajalik. 

 
Kui kasutusõigus oleneb kolmanda isiku (sh toetusesaaja töötajad) õigustest, peab 
toetusesaaja tagama, et ta täidab käesolevast lepingust talle tulenevaid kohustusi (eelkõige 
hankides asjaomastelt kolmandatelt isikutelt vajaliku nõusoleku). 
 
Kui see on kohaldatav (ja kui toetusesaajad on selle ette näinud), lisab [komisjon] [amet] 
järgmise teabe:  
 

„© – [aasta] – [autoriõiguse omaniku nimi]. Kõik õigused kaitstud. Litsents on teatavatel 
tingimustel antud [Euroopa Liidule (EL)] [Euratomile] [ametile].” 

 
38.3 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.  

                                                 
44  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001, 30. mai 2001, üldsuse juurdepääsu kohta 

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43). 
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ARTIKKEL 39. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
 
39.1 [Komisjonipoolne] [Ametipoolne] isikuandmete töötlemine 
 
[Komisjon] [Amet] töötleb kõiki lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid määruse nr 45/200145 
alusel ja vastavalt [komisjoni] [ameti] andmekaitseametnikule esitatavatele töötlemisteadetele 
(avalikult kättesaadavad andmekaitseametniku registris).  
 
Selliseid andmeid töötleb [komisjoni] [ameti] „vastutav töötleja” lepingu rakendamise, 
haldamise ja järelevalve eesmärgil (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 [komisjoni] [ameti] 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 
 
Toetusesaajad peavad töötlema lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid kooskõlas andmekaitset 
(sh lubade andmine või teavitamisnõuded) käsitlevate kohaldatavate ELi ja riigi 
õigusnormidega. 
 
Toetusesaajad võivad anda oma töötajatele juurdepääsu ainult andmetele, mis on lepingu 
rakendamiseks, haldamiseks ja järelevalveks rangelt vajalikud.  
 
Toetusesaajad peavad teavitama töötajaid, kelle isikuandmeid [komisjon] [amet] kogub ja 
töötleb. Nad peavad selleks esitama töötajatele teenusespetsiifilise isikuandmete kaitse 
dokumendi (vt eespool) enne nende andmete edastamist [komisjonile] [ametile].  
 
39.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida artikli 39 lõikest 2 tulenevaid kohustusi, võib [komisjon] [amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 
 
ARTIKKEL 40. [KOMISJONI][AMETI] VASTU OLEVATE MAKSENÕUETE 

ÜLEANDMINE  
 
Toetusesaajad ei tohi anda oma maksenõudeid [komisjoni] [ameti] vastu üle kolmandale 
isikule, välja arvatud juhul, kui [komisjon] [amet] selle koordinaatori esitatud (asjaomase 
toetusesaaja nimel) kirjaliku põhjendatud taotluse alusel heaks kiidab.  
 

                                                 
45  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).  
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Kui [komisjon] [amet] ei ole üleandmist heaks kiitnud või kui tema tingimusi ei järgita, ei ole 
üleandmisel talle mingisugust mõju. 
 
Mingil juhul ei vabasta üleandmine toetusesaajaid kohustustest, mis neil [komisjoni] [ameti] 
ees on. 
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5. PEATÜKK TOETUSESAAJATE ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS [– 

SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA] [– SUHTED ÜHISMEETME 
PARTNERITEGA] 

 
ARTIKKEL 41. TOETUSESAAJATE ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS [– 

SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA] [– SUHTED 
ÜHISMEETME PARTNERITEGA] 

 
41.1 Ülesanded ja vastutus [komisjoni] [ameti] ees 
 
Toetusesaajad kannavad täit vastutust meetme rakendamise ja lepingust kinnipidamise eest.  
 
Toetusesaajad vastutavad koos ja eraldi 1. lisas kirjeldatud meetme tehnilise rakendamise 
eest. Kui toetusesaaja jätab oma osa meetmest rakendamata, peavad selle kohustuse täitma 
teised toetusesaajad (ilma ELi täiendava toetuseta), välja arvatud juhul, kui [komisjon] [amet] 
nad sellest kohustusest selgesõnaliselt vabastab. 
 
Iga toetusesaaja finantsvastutus on sätestatud artiklites 44, 45 ja 46. 
 
41.2 Ülesannete ja vastutuse omavaheline jaotus 
 
Toetusesaajate ülesanded ja vastutus jaotuvad järgmiselt: 
 
(a) Iga toetusesaaja peab: 
 

(i) ajakohastama toetusesaaja registris (elektroonilises teabevahetussüsteemis) 
hoitavat teavet (vt artikkel 17); 
 

(ii) teavitama kohe koordinaatorit kõigist sündmustest või asjaoludest, mis 
võivad märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või põhjustada sellega 
seoses viivitusi (vt artikkel 17); 
 

(iii) esitama koordinaatorile aegsasti:  
 
- oma [ja endaga seotud kolmandate isikute] raamatupidamisaruanded ja 

vajadusel raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavad tõendid (vt artikkel 20);  
  

- tehniliste aruannete koostamiseks vajalikud andmed (vt artikkel 20); 
 

- eetikakomitee arvamusi ja teavitusi või lube eetilisi küsimusi tõstatavate 
meetmete rakendamiseks (vt artikkel 34); 
 

- mis tahes muid lepingu alusel [komisjoni] [ameti] poolt nõutavaid dokumente 
või teavet, välja arvatud juhul, kui lepingus seisab, et toetusesaaja peab selle 
teabe esitama otse [komisjonile] [ametile]. 

 
(b) Koordinaator peab: 
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(i) teostama järelevalvet meetme korrektse rakendamise üle (vt artikkel 7); 
 
(ii) vahendama kogu toetusesaajate ja [komisjoni] [ameti] vahelist suhtlust, 

(eelkõige esitama [komisjonile] [ametile] artiklis17  kirjeldatud teavet, välja 
arvatud juhul, kui lepingus on sätestatud teisiti; 

 
(iii) nõudma toetusesaajatelt [komisjoni] [ameti] poolt nõutavaid dokumente ja 

teavet, need läbi vaatama ja veenduma enne nende [komisjonile] [ametile] 
esitamist nende täielikkuses ja õigsuses; 

 
(iv) esitama [komisjonile] [ametile] vajalikud vormid ja aruanded (vt artiklid 19 ja 

20); 
 
(v) tagama, et kõik maksed teistele toetusesaajatele tehakse ilma põhjendamatu 

viivituseta (vt artikkel 21); 
 
(vi) teavitama [komisjoni] [ametit] igale toetusesaajale makstud summast, kui see on 

lepinguga ette nähtud (vt artiklid 44 ja 50) või kui seda nõuab [komisjon] 
[amet].  

 
Koordinaator ei tohi ülalnimetatud ülesandeid delegeerida ühelegi teisele toetusesaajale 
ega edastada neid allhankelepinguga ühelegi kolmandale isikule. 
 
[VALIK juhul, kui koordinaator on kesk- või kõrgharidus- või avalik-õiguslik asutus, 
ja koordinaatori poolt loodud, tema juhitavale või temaga seotud kolmandale isikule 
on antud „‘haldamise volitus”: Erandina delegeerib koordinaator eespool punkti 2 
alapunkti b alapunktides v ja vi sätestatud ülesanded [sisestage haldamise volitust 
omava kolmanda isiku nimetus]. Koordinaator vastutab ainuisikuliselt ELi toetuse ja 
lepingus sätestatud kohustuste täitmise eest.] 
 

41.3 Toetusesaajate omavahelised kokkulepped – konsortsiumileping 
  
[VALIK, mida kasutatakse, välja arvatud juhul, kui tööprogrammis on täpsustatud, et 
konsortsiumilepingu sõlmimiseks pole vajadust: Toetusesaajad peavad meetme korrektse 
rakendamise tagamiseks sõlmima omavahelised kokkulepped töö ja töökorralduse osas. Need 
omavahelised kokkulepped peavad olema sätestatud toetusesaajate vahel sõlmitud kirjalikus 
„konsortsiumilepingus”, mis võib hõlmata:  
 

- konsortsiumi sisemist korraldust; 
 

- elektroonilisele teabevahetussüsteemile juurdepääsu haldamist; 
 

- ELi toetuse jaotust; 
 

- täiendavaid eeskirju taustteavet ja tulemusi puudutavate õiguste ja kohustuste kohta 
(muu hulgas, kas juurdepääsuõigused säilivad või ei, kui toetusesaaja rikub oma 
kohustusi) (vt 3. jagu); 
 

- sisevaidluste lahendamise korda; 
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- vastutus-, kahjude hüvitamise ja konfidentsiaalsuskokkuleppeid toetusesaajate vahel. 

 
Konsortsiumileping ei tohi sisaldada ühtegi lepinguga vastuolus olevat sätet.  
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
41.4 Suhted teiste toetusesaajatega – koostööleping 
 
[VALIK täiendavate toetuste korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: 
Toetusesaajad peavad sõlmima teiste toetusesaajatega kirjaliku „koostöölepingu”, millega 
kooskõlastatakse lepingus ja täiendavate toetuste lepingu(te)s sätestatud meetmed (vt artikkel 
2), ja mis hõlmab näiteks: 
 

- tõhusaid otsustusprotsesse ja 
  

- vaidluste lahendamise korda. 
 
Koostööleping ei tohi sisaldada ühtegi lepinguga vastuolus olevat sätet. 
 
Toetusesaajad ja täiendavad toetusesaajad peavad looma ühise juhatuse ja 
nõuandestruktuurid ning osalema nende töös, et võtta vastu otsused koostöö ja meetmete 
ühtlustamise, muu hulgas tulemuste haldamise, standardimist puudutava ühise lähenemisviisi, 
VKEde kaasamise ja seoste kohta regulatiivsete ja poliitiliste meetmetega, ning teabe 
levitamiseks ja teadlikkuse suurendamiseks rakendatavate ühiste meetmete kohta. 
 
Toetusesaajad peavad võimaldama teistele toetusesaajatele juurdepääsu oma tulemustele 
täiendava toetuse lepingu(te) kohaldamiseks (vt artikli 31 lõige 6). 
 
Toetusesaajad peavad jagama oma tehnilisi aruandeid (vt artikli 20 lõiked 3 ja 4). 
Kohaldatakse artiklis 36 sätestatud konfidentsiaalsusega seotud kohustusi.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
41.5 Suhted ühismeetme partneritega – kooskõlastuskokkulepe 
  
[VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või rahvusvahelise 
organisatsiooniga): Toetusesaajad peavad sõlmima „kooskõlastuskokkuleppe” kolmanda 
riigi või rahvusvahelise organisatsiooni meetme partneritega (vt artikkel 2), mis hõlmab 
näiteks: 
 

- mõlema meetme toetusesaajate sisemist korraldust, sealhulgas ka otsuste tegemise 
korda; 

 
- intellektuaalomandi õiguste eeskirju (näiteks kaitse, levitamise, kasutuse ja 

juurdepääsuõiguste osas); 
 

- sisevaidluste lahendamise korda; 
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- vastutus-, kahjude hüvitamise ja konfidentsiaalsuskokkuleppeid kummagi meetme 
puhul. 

 
Koostööleping ei tohi sisaldada ühtegi lepinguga vastuolus olevat sätet.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
 
6. PEATÜKK  KULUDE TAGASILÜKKAMINE – TOETUSE VÄHENDAMINE – 

SISSENÕUDMINE – KARISTUSED – KAHJUD – PEATAMINE – 
LÕPETAMINE – VÄÄRAMATU JÕUD 

 
1. JAGU KULUDE TAGASILÜKKAMINE – TOETUSE VÄHENDAMINE – 

SISSENÕUDMINE – KARISTUSED 
 
ARTIKKEL 42. TOETUSKÕLBMATUTE KULUDE TAGASILÜKKAMINE 
 
42.1 Tingimused  
 
42.1.1 [Komisjon] [amet] lükkab – vahemakse või lõppmakse tegemise ajal või selle järel 
– tagasi kõik toetuskõlbmatud kulud (vt artikkel 6), eelkõige pärast kontrolle, läbivaatusi, 
auditeerimisi või uurimisi (vt artikkel 22). 
 
42.1.2 Tagasilükkamise põhjuseks võib olla ka muude toetuste tulemuste põhjal järelduste 
tegemine käesoleva toetuse kohta kooskõlas artikli 22 lõike 5 punktis 2 sätestatud 
tingimustega.  
 
42.2 Tagasilükatavad toetuskõlbmatud kulud – arvutamine – menetlus 
 
Toetuskõlbmatud kulud lükatakse tagasi täies mahus [VALIK artikli 5 lõikes 2 ettenähtud 
kindlasummaliste maksete korral, välja arvatud selliste kindlasummaliste maksete korral, 
mis lükatakse tagasi proportsionaalselt meetme rakendamata jäänud ülesannete või osadega]. 
 
Kui [komisjon] [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). Koordinaator või asjaomane toetusesaaja võib – 
30 päeva jooksul pärast teatise saamist – esitada [komisjonile] [ametile] ametliku teate sellega 
mittenõustumisest ja mittenõustumise põhjustest. 
 
Kui [komisjon] [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 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi vahemakse või lõppmakse tegemise ajal, 
arvestab ta need meetme rakendamiseks deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest 
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perioodilises või lõplikus raamatupidamisaruandes maha, nagu on sätestatud artikli 21 
lõigetes 3 ja 4. (vt artikli 20 lõiked 3 ja 4). Seejärel arvutab ta vahe- või lõppmakse. 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab perioodilises raamatupidamisaruandes deklareeritud kulud 
tagasi pärast vahemakset, kuid enne lõppmakse tegemist, arvestab ta need meetme 
rakendamiseks deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest maha järgmises perioodilises 
või kokkuvõtvas lõplikus raamatupidamisaruandes. Seejärel arvutab ta artikli 21 lõigetes 3 või 
4 sätestatu kohaselt vahe- või lõppmakse. 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi pärast lõppmakse tegemist, arvestab ta 
tagasilükatud summa toetusesaaja poolt deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest 
maha kokkuvõtlikus lõplikus raamatupidamisaruandes. Seejärel arvutab ta artikli 5 lõike 4 
kohaselt  muudetud lõpliku toetussumma.  
 
ARTIKKEL 43. TOETUSE VÄHENDAMINE 
 
43.1 Tingimused 
 
43.1.1 [Komisjon] [amet] võib – lõppmakse tegemise ajal või selle järel – vähendada 
maksimaalset toetussummat (vt artikli 5 lõige 1), juhul, kui meedet pole 1. lisas kirjeldatu 
kohaselt nõuetekohaselt rakendatud või on rikutud mõnda muud lepingus sätestatud 
kohustust. 
 
43.1.2 [Komisjon] [amet] võib maksimaalset toetussummat vähendada ka tehes järeldusi 
muude toetuste tulemuste põhjal käesoleva toetuse kohta, artikli 22 lõike 5 punktis 2 
sätestatud tingimustel. 
 
43.2 Vähendatav summa – arvutamine – menetlus 
 
Vähendatava summa suurus on proportsionaalne meetme ebakorrektse rakendamise või 
rikkumise tõsidusega.  
 
Enne toetuse vähendamist saadab [komisjon] [amet] asjaomasele koordinaatorile või 
toetusesaajale ametliku eelteate: 
 

- milles teatab toetuse vähendamise kavatsusest, märgib ära summa, mille võrra kavatseb 
toetust vähendada, ja vähendamise põhjused, ning 
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul alates teate saamisest esitama omapoolseid märkusi.  
 
Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või ta otsustab toetust esitatud märkustele 
vaatamata vähendada, saadab ta toetuse vähendamise kohta ametliku kinnituse (vajaduse 
korral koos teatega sissenõutavatest summadest; vt artikkel 21). 
 
43.3 Mõju  
 
Kui [komisjon] [amet] vähendab toetust lõppmakse tegemise ajal, arvutab ta meetme jaoks 
vähendatud toetussumma ja määrab kindlaks lõppmaksena makstava summa (vt artikli 5 lõike 
3 punkt 4 ja artikli 21 lõige 4). 
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Kui [komisjon] [amet] vähendab toetust pärast lõppmakse tegemist, arvutab ta asjaomase 
toetusesaaja jaoks välja muudetud lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 4). Kui asjaomase 
toetusesaaja muudetud lõplik toetussumma on lõplikust toetussummast väiksem, nõuab 
[komisjon] [amet] vaheosa tagasi (vt artikkel 44). 
 
ARTIKKEL 44. ALUSETULT MAKSTUD SUMMADE SISSENÕUDMINE 
 
44.1 Sissenõutav summa – arvutamine – menetlus 
 
[Komisjon] [amet] nõuab – pärast toetusesaaja osalemise lõpetamist, kas lõppmakse 
tegemise ajal või selle järel – sisse kõik väljamakstud summad, mis ei ole lepinguga 
kooskõlas. 
 
Iga toetusesaaja finantsvastutus sissenõudmise korral piirdub tema enda võlaga [VALIK, 
juhul kui kohaldatakse artiklit 14: (kaasa arvatud [komisjoni] [ameti] poolt seotud 
kolmandate isikute deklareeritud kulude katteks alusetult makstud summad)], välja arvatud 
tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa (vt artikli 21 lõige 4). 
 
44.1.1 Sissenõudmine pärast toetusesaaja osalemise lõpetamist 
 
Kui sissenõudmine toimub pärast toetusesaaja (kaasa arvatud koordinaatori) osalemise 
lõpetamist, nõuab [komisjon] [amet] toetusesaajalt alusetult makstud summa sisse, andes 
sellest ametlikult teada võlateates (vt artikli 50 lõiked 2 ja 3). Võlateates on märgitud 
sissenõutav summa ning makse tingimused ja tähtaeg. 
 
Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, nõuab [komisjon] [amet] selle 
summa sisse: 
 

(a)  „tasaarveldades” selle – ilma toetusesaaja nõusolekuta – asjaomasel toetusesaajal 
komisjonilt või rakendusametilt (ELi või Euratomi eelarvest) mis tahes saadaolevate 
summadega. 

 
Erandjuhtudel võib [komisjon] [amet] ELi finantshuvide kaitseks teha tasaarvelduse 
enne võlateates märgitud maksetähtaega; 

 
(b) [VALIK, kui kohaldatakse artiklit 14 ja kui [komisjon] [amet] on nõudnud 

solidaarset vastutust: kui seotud kolmas isik on solidaarse vastutusega nõustunud (vt 
artikkel 14), võttes kolmanda isiku vastutusele kuni kolmandale isikule hinnangulises 
eelarves ettenähtud ELi maksimaalse toetuse ulatuses (vt 2. lisa) ja/või] [VALIK: ei 
kohaldata ja/või]  

 
(c) andes asja kohtusse või võttes vastu täitmisele pööratava otsuse Euroopa Liidu 

toimimise lepingu (TFEU) artikli 299 alusel [ja Euratomi lepingu artikli 106a alusel] 
(vt artikkel 57). 

 
Kui makset pole võlateates osutatud kuupäevaks tehtud, suureneb sissenõutav summa (vt 
eespool) artikli 21 lõikes 11 ettenähtud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku makse 
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tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on [komisjonile] 
[ametile] tasutud. 
 
Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivitusintress ning alles 
seejärel põhisumma. 
 
Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 
kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ46 . 
 
44.1.2 Sissenõudmine lõppmakse tegemisel 
 
Kui lõppmakse võtab sissenõudmise vormi (vt artikli 21 lõige 4), saadab [komisjon] [amet] 
koordinaatorile sellekohase ametliku eelteate: 
 

- milles teatab sissemakse nõudmise kavatsusest, lõppmaksena sissenõutavast summast 
ja sissenõudmise põhjustest; 
 

- täpsustab, et kavatseb sissenõutava summa arvestada maha tagatisfondi jaoks 
kinnipeetud summast; 
 

- nõuab, et koordinaator esitaks 30 päeva jooksul alates teate saamisest aruande 
toetusesaajatele tehtud maksete jaotuse kohta, ja 
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul alates teate saamisest märkusi esitama. 
 
Kui ühtegi märkust ei esitata või kui [komisjon] [amet] otsustab saadud märkustele vaatamata 
sissenõudmisega jätkata, kinnitab ta sissenõudmise (koos teatega tasumisele kuuluva summa 
kohta; vt artikli 21 lõige 5), ja: 
 

- maksab välja sissenõutava summa ja tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa vahe, kui 
see vahe on positiivne, või 

 
- esitab koordinaatorile ametliku võlateate sissenõutava summa ja tagatisfondi jaoks 

kinnipeetud summa vahe kohta, kui see vahe on negatiivne. Selles teates on 
täpsustatud ka makse tegemise tingimused ja tähtaeg. 

 
Kui koordinaator ei tee [komisjonile] [ametile] makset võlateates osutatud tähtajaks ega ole 
esitanud maksete jaotuse aruannet: nõuab [komisjon ][amet] koordinaatorilt võlateates 
osutatud summa sisse (vt allpool). 
 
Kui koordinaator ei tee [komisjonile] [ametile] makset võlateates toodud tähtajaks, kuid on 
esitanud maksete jaotuse aruande: siis [komisjon] [amet]: 
 

(a)  teeb kindlaks need toetusesaajad, kelle jaoks alljärgneval viisil arvutatud summa on 
negatiivne: 

                                                 
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/64/EÜ, 13. november 2007, makseteenuste kohta siseturul ning 
direktiivide 97/7/EÜ, 2002/65/EÜ, 2005/60/EÜ ja 2006/48/EÜ muutmise ning direktiivi 97/5/EÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta (ELT L 319, 5.12.2007, lk 1). 
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{{{{lõplikus kokkuvõtlikus raamatupidamisaruandes deklareeritud ja [komisjoni][ameti] poolt 
heakskiidetud toetusesaaja kulud korrutatud asjaomase toetusesaaja jaoks artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
hüvitusmääraga 
 
[pluss 
 
lõplikus kokkuvõtlikus raamatupidamisaruandes deklareeritud ja [komisjoni][ameti] poolt 
heakskiidetud seotud kolmandate isikute kulud korrutatud iga asjaomase kolmanda isiku jaoks artikli 5 
lõikes 2 sätestatud hüvitusmääraga]} 
 
jagatakse 
 
artikli 5 lõike 3 punkti 1 kohaselt arvutatud ELi toetusega antud meetme jaoks} 
 
ja see korrutatakse 
 
lõpliku toetussummaga (vt artikli 5 lõige 3)}, 
 
millest lahutatakse 
 
{toetusesaajale tehtud eel- ja vahemaksed}}. 

 
(b)  esitab igale alapunkti a kohaselt kindlakstehtud toetusesaajale ametliku võlateate, kus 

on täpsustatud makse tingimused ja tähtaeg. Võlateates toodud summa arvutatakse 
järgmiselt: 
 
{{asjaomase toetusesaaja jaoks alapunkti a kohaselt arvutatud summa 
 
jagatakse 
 
alapunkti a kohaselt kindlakstehtud kõigi toetusesaajate jaoks alapunkti a kohaselt arvutatud summade 
summaga} 
 
ja see korrutatakse 
 
koordinaatorile edastatud ametlikus võlateates esitatud summaga}. 

 
Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, nõuab [komisjon][amet] selle 
summa sisse: 
  

(a)  tasaarveldades selle – ilma toetusesaaja nõusolekuta – mis tahes summadega, mis on 
asjaomasel toetusesaajal komisjonilt või rakendusametilt (ELi või Euratomi eelarvest) 
saada. 

 
Erandjuhtudel võib [komisjon] [amet] ELi finantshuvide kaitseks teha tasaarvelduse 
enne võlateates märgitud maksetähtaega; 
 

(b) võttes kasutusele tagatisfondi. [Komisjon] [amet] esitab asjaomasele toetusesaajale 
tagatisfondi nimel ametliku võlateate ja nõuab antud summa sisse: 



Toetusleping nr: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage peamise konkursikutse tunnus] 
  

Horisont 2020  toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

86 
 

 
(i) [VALIK, kui kohaldatakse artiklit 14 ja kui [komisjon] [amet] on nõudnud 

solidaarvastutust: kui seotud kolmas isik on solidaarse vastutusega nõustunud 
(vt artikkel 14), võttes kolmanda isiku vastutusele kuni kolmandale isikule 
hinnangulises eelarves ettenähtud ELi maksimaalse toetuse ulatuses (vt 2. 
lisa) ja/või] [VALIK: ei kohaldata] 

 
(ii) andes asja kohtusse või võttes vastu täitmisele pööratava otsuse Euroopa 

Liidu toimimise lepingu (TFEU) artikli 299 alusel [ja Euratomi lepingu artikli 
106a alusel] (vt artikkel 57). 

 
Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb sissenõutav summa (vt 
eespool) artikli 21 lõikes 11 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku makse 
tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on [komisjonile] 
[ametile] tasutud. 
 
Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivitusintress ning alles 
seejärel põhisumma. 
 
Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 
kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 
 
44.1.3 Sissenõudmine pärast lõppmakse tegemist 
 
Kui toetusesaaja muudetud lõplik toestussumma (vt artikli 5 lõige 4) on talle eraldatud lõpliku 
toetussumma osast väiksem, peab ta vahe [komisjonile] [ametile] kinni maksma. 
 
Toetusesaaja lõpliku toetussumma osa arvutatakse järgmiselt: 
 

{{{[komisjoni] [ameti] poolt heakskiidetud toetusesaaja poolt lõplikus kokkuvõtlikus 
raamatupidamisaruandes deklareeritud kulud korrutatud asjaomasele toetusesaajale artikli 5 lõikes 2 
sätestatud hüvitusmääraga 
 
[pluss 
 
lõplikus kokkuvõtlikus raamatupidamisaruandes deklareeritud ja [komisjoni] [ameti] poolt heakskiidetud 
seotud kolmandate isikute kulud korrutatud iga asjaomase kolmanda isiku jaoks artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
hüvitusmääraga]} 
 
jagatakse 
 
artikli 5 lõike 3 punkti 1 kohaselt arvutatud ELi toetusega antud meetme jaoks} 
 
ja see korrutatakse 
 
lõpliku toetussummaga (vt artikli 5 lõige 3)}. 

 
Kui koordinaator ei ole saadud summasid jaotanud (vt artikli 21 lõige 7), nõuab komisjon ka 
need summad sisse. 
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[Komisjon] [amet] esitab asjaomasele toetusesaajale ametliku eelteate: 
 

- milles teatab sissemakse nõudmise kavatsusest, lõppmakse summast ja sissenõudmise 
põhjustest, ning 
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul alates teate saamisest esitama omapoolseid märkusi. 
 
Kui märkusi ei esitata või [komisjon] [amet] otsustab esitatud märkustele vaatamata 
sissenõudmist jätkata, kinnitab ta sissenõutava summa ja edastab asjaomasele toetussaajale 
ametliku võlateate. Selles teates on täpsustatud ka makse tegemise tingimused ja tähtaeg.  
 
Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, nõuab [komisjon] [amet] selle 
summa sisse: 
  

(a) tasaarveldades selle — ilma toetusesaaja nõusolekuta — mis tahes summadega, mis 
on asjaomasel toetusesaajal komisjonilt või rakendusametilt (ELi või Euratomi 
eelarvest) saada. 

 
Erandjuhtudel võib [komisjon] [amet] ELi finantshuvide kaitseks teha tasaarvelduse 
enne võlateates märgitud maksetähtaega; 
 

(b) võttes kasutusele tagatisfondi. [Komisjon] [amet] esitab asjaomasele toetusesaajale 
tagatisfondi nimel ametliku võlateate ja nõuab antud summa sisse: 
  

(i) [VALIK, kui kohaldatakse artiklit 14 ja kui [komisjon] [amet] on 
nõudnud solidaarset vastutust: kui seotud kolmas isik on solidaarse 
vastutusega nõustunud (vt artikkel 14), võttes kolmanda isiku vastutusele 
kuni kolmandale isikule hinnangulises eelarves ettenähtud ELi 
maksimaalse toetuse ulatuses (vt 2. lisa) ja/või] [VALIK: ei kohaldata] 
 

(ii) andes asja kohtusse või võttes vastu täitmisele pööratava otsuse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artikli 299 alusel [ja Euratomi 
lepingu artikli 106 a alusel] (vt artikkel 57). 

 
Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb sissenõutav summa (vt 
eespool) artikli 21 lõikes 11 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku makse 
täheajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on [komisjonile] 
[ametile] tasutud. 
 
Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivitusintress ning alles 
seejärel põhisumma. 
 
Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 
kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 
 
ARTIKKEL 45. HALDUS- JA FINANTSKARISTUSED 
 
45.1 Tingimused 
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[Komisjon] [Amet] võib finantsmääruse nr 966/2012 artikli 109 ja artikli 131 lõike 4 kohaselt 
määrata haldus- ja finantskaristusi, kui toetusesaaja: 
 

(a) on teinud märkimisväärseid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud 
lepingulised kohustused täitmata või  

 
(b) on esitanud käesoleva lepinguga nõutud teabe asemel või esitatud taotluses 

valeandmeid (või on jätnud nõutud andmed esitamata). 
 

Iga toetusesaaja peab ise maksma talle määratud rahatrahvi. 
 
Finantsmääruse nr 966/2012 artikli 109 lõike 3 kohaselt võib [komisjon] [amet] — teatud 
tingimustel ja teatud piires — avaldada haldus- või finantskaristuste rakendamist puudutavad 
otsused. 
 
45.2 Kestus – trahvisumma – arvutamine 
 
Halduskaristused jätavad toetusesaaja ilma kõigist lepingutest ja ELi või Euratomi eelarvest 
tehtavatest toetustest maksimaalselt viieks aastaks alates kuupäevast, millal [komisjon] [amet] 
rikkumise tuvastab. 
 
Kui toetusesaaja paneb viie aasta jooksul alates rikkumise tuvastamise kuupäevast toime veel 
mõne rikkumise, võib [komisjon] [amet] pikendada väljaarvamise perioodi kuni 10 aastani. 
 
Finantskaristuse suuruseks on 2%–10% hinnangulises eelarves kõnealusele toetusesaajale 
eraldatud ELi maksimaalsest toetusest (vt 2. lisa). 
 
Kui toetusesaaja paneb viie aasta jooksul alates rikkumise tuvastamise kuupäevast toime veel 
mõne rikkumise, võib [komisjon] [amet] suurendada finantskaristuse määra 4%–20%-ni. 
 
45.3 Menetlus 
 
Enne karistuse määramist saadab [komisjon] [amet] kõnealusele toetusesaajale ametliku teate: 
 

- milles teatab talle karistuse määramise kavatsusest, selle kestusest ja põhjustest ning 
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul esitama omapoolseid märkusi. 
 
Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele 
vaatamata karistuse määrata, edastab ta asjaomasele toetusesaajale ametliku kinnituse ja – 
finantskaristuse korral – arvab trahvisumma lõppmaksest maha või edastab ametliku 
võlateate, milles on täpsustatud sissenõutav summa, makse tingimused ja tähtaeg. 
 
Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, võib [komisjon] [amet] selle 
summa sisse nõuda: 
 

(a)  tasaarveldades selle – ilma toetusesaaja nõusolekuta – mis tahes summadega, mis on 
asjaomasel toetusesaajal komisjonilt või täidesaatvalt ametilt (ELi või Euratomi 
eelarvest) saada. 
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Erandjuhtudel võib [komisjon] [amet] ELi finantshuvide kaitseks teha tasaarvelduse 
enne võlateates märgitud maksetähtaega; 
 

(b)  andes asja kohtusse või võttes vastu täitmisele pööratava otsuse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (TFEU) artikli 299 alusel [ja Euratomi lepingu artikli 106a alusel] 
(vt artikkel 57). 

 
Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb sissenõutav summa (vt 
eespool) artikli 21 lõikes 11 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku makse 
tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on [komisjonile] 
[ametile] tasutud. 
 
Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivitusintress ning alles 
seejärel põhisumma. 
 
Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 
kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 
 
  
2. JAGU KAHJUHÜVITIS 
 
ARTIKKEL 46. KAHJUHÜVITIS 
 
46.1 [Komisjoni] [ameti] vastutus 
 
[Komisjon] [amet] ei vastuta toestusesaajale või kolmandatele isikutele käesoleva lepingu 
rakendamise või raske hooletuse tagajärjel tekitatud kahju eest. 
 
[Komisjon] [amet] ei vastuta toestusesaajate või seotud kolmandate isikute poolt käesoleva 
lepingu rakendamise tagajärjel tekitatud kahju eest. 
   
46.2 Toestusesaajate vastutus 
 
46.2.1 Tingimused 
 
Välja arvatud vääramatu jõu korral (vt artikkel 51), peavad toetusesaajad hüvitama 
[komisjonile] [ametile] kõik kahjud, mis on talle tekitatud meetme rakendamise tagajärjel või 
seetõttu, et meedet ei rakendatud täielikus vastavuses lepinguga.  
 
Iga toetusesaaja peab ise maksma talle esitatud kahjuhüvitise. 
 
46.2.2 Kahjuhüvitise summa – arvutamine 
 
Summa, mille [komisjon] [amet] võib toetusesaajalt sisse nõuda, vastab selle toetusesaaja 
poolt tekitatud kahjule. 
 
46.2.3 Menetlus 
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Enne kahjuhüvitise sissenõudmist saadab [komisjoni] [amet] kõnealusele toetusesaajale 
ametliku teate: 
 

- milles teatab oma kahjunõudmise hüvitamise kavatsusest, kahjuhüvitise summast ja 
kahjunõude põhjustest ning 
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul esitama omapoolseid märkusi. 
 
Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele 
vaatamata kahju hüvitamise nõudmist jätkata, edastab ta kahjuhüvitise nõudmise kohta 
ametliku kinnituse ja võlateate, milles on täpsustatud sissenõutav summa, makse tingimused 
ja tähtaeg. 
 
Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, võib [komisjon] [amet] selle 
summa sisse nõuda: 
 

(a)  tasaarveldades selle – ilma toetusesaaja nõusolekuta – mis tahes summadega, mis on 
asjaomasel toetusesaajal komisjonilt või täidesaatvalt ametilt (ELi või Euratomi 
eelarvest) saada. 

 
Erandjuhtudel võib [komisjon] [amet] ELi finantshuvide kaitseks teha tasaarvelduse 
enne võlateates märgitud maksetähtaega; 
 

(b)  andes asja kohtusse või võttes vastu täitmisele pööratava otsuse Euroopa Liidu 
toimimise lepingu (TFEU) artikli 299 alusel [ja Euratomi lepingu artikli 106a alusel] 
(vt artikkel 57). 

 
Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb sissenõutav summa (vt 
eespool) artikli 21 lõikes 11 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku makse 
tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on [komisjonile] 
[ametile] tasutud. 
 
Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivitusintress ning alles 
seejärel põhisumma. 
 
Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 
kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 
 
 
3. JAGU PEATAMINE JA LÕPETAMINE 
 
ARTIKKEL 47. MAKSETÄHTAJA PEATAMINE 
 
47.1 Tingimused 
 
[Komisjon] [amet] võib igal ajal maksetähtaja peatada (vt artikli 21 lõiked 2–-4), kui 
maksetaotlust (vt artikkel 20) ei saa heaks kiita, sest: 
 

(a) see ei ole kooskõlas lepingu sätetega (vt artikkel 20);  
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(b) tehnilisi või finantsaruandeid ei ole esitatud või need on puudulikud või on vaja 

täiendavat teavet, või 
 

(c) on kahtlus, et raamatupidamisaruannetes deklareeritud kulud pole toetuskõlblikud, 
ning on vaja korraldada täiendavad kontrollid, läbivaatused, auditeerimised või 
uurimised. 

 
47.2 Menetlus 
 
[Komisjon] [amet] teatab koordinaatorile ametlikult makse tähtaja peatamisest ja selle 
põhjustest.  
 
Peatamine jõustub [komisjoni] [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 koordinaator teha [komisjonile] [ametile] peatamise 
jätkumise kohta järelepärimise. 
 
Kui makse tähtaja peatamise põhjuseks on tehniliste või finantsaruannete nõuetele 
mittevastamine (vt artikkel 20) ja muudetud aruannet ei ole esitatud või see esitati, kuid lükati 
samuti tagasi, võib [komisjon] [amet] lõpetada lepingu või toetusesaaja osalemise (vt artikli 
50 lõike 3 punkti 1 alapunkt l). 
 
ARTIKKEL 48. MAKSETE PEATAMINE 
 
48.1 Tingimused 
 
[Komisjon] [amet] võib igal ajal kas täielikult või osaliselt peatada ühe või enamate 
toetusesaajate eelmakse ja vahemaksed või kõigi toetusesaajate 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 [komisjon] [amet] koordinaatorile ametliku teate:  
 

- milles teatab oma makse peatamise kavatsusest ja selle põhjustest, ning 
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- kutsub teda üles 30 päeva jooksul alates teate saamisest esitama omapoolseid märkusi. 
  
Kui [komisjonile] [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 meedet ei jätkata. 

 
Peatamine jõustub [komisjoni] [ameti] poolt kinnitusteate saatmise päeval. 
 
Kui maksete jätkamise tingimused on täidetud, siis peatamine lõpetatakse. Komisjon teavitab 
sellest ametlikult koordinaatorit. 
 
Peatamise ajal ei tohi perioodiline aruanne (aruanded) (vt artikli 20 lõige 3) sisaldada 
asjaomase toetusesaaja [ja temaga seotud kolmandate isikute] individuaalseid 
raamatupidamisaruandeid. Kui [komisjon] [amet] jätkab maksete tegemist, võib koordinaator 
lisada need järgmisesse perioodilisse aruandesse. 
 
Toetusesaajad võivad meetme rakendamise peatada (vt artikli 49 lõige 1) või lõpetada 
asjaomase toetusesaaja lepingu või osalemise (vt artikli 50 lõiked 1 ja 2). 
 
ARTIKKEL 49. MEETME RAKENDAMISE PEATAMINE 
 
49.1 Meetme rakendamise peatamine toetusesaajate poolt 
 
49.1.1 Tingimused 
 
Toetusesaajad võivad peatada meetme või selle mis tahes osa rakendamise, kui eriolukord – 
eelkõige vääramatu jõud (vt artikkel 51) – muudab selle rakendamise võimatuks või 
erakordselt raskeks. 
 
49.1.2 Menetlus 
 
Koordinaator peab [komisjoni] [ametit] peatamisest viivitamatult ametlikult teavitama (vt 
artikkel 52), tuues välja: 
 

- peatamise põhjused ja 
 

- eeldatava meetme jätkamise kuupäeva. 
 
Peatamine jõustub päeval, mil [komisjon] [amet] selle teate kätte saab. 
 
Kui olukord võimaldab meetme rakendamist jätkata, peab koordinaator saatma selle kohta 
viivitamatult [komisjonile] [ametile] ametliku teate ja esitama ettepaneku lepingu 
muutmiseks nii, et seal oleks kirjas meetme jätkamise kuupäev, meetme kestuse pikendamine 
ja muud muudatused, mis on vajalikud uue olukorraga kohanemiseks (vt artikkel 55) — välja 
arvatud juhul, kui leping toetusesaajaga või toetusesaaja osalemine on lõpetatud (vt artikkel 
50). 
 
Peatamise lõpetamine jõustub muudatuses sätestatud kuupäeval. See kuupäev võib olla 
varasem muudetud lepingu jõustumise kuupäevast. 
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Meetme rakendamise peatamise ajal tekkinud kulud ei ole toetuskõlblikud (vt artikkel 6).  
 
49.2 Meetme rakendamise peatamine [komisjoni] [ameti] poolt 
 
49.2.1 Tingimused 
 
[Komisjon] [amet] võib meetme või selle mis tahes osa rakendamise peatada: 
 

(a) kui toetusesaaja on teinud või kahtlustatakse, et on teinud tõsiseid vigu, eiranud 
eeskirju, pannud toime pettuse või ei ole täitnud pakkumismenetluse käigus või 
käesoleva lepinguga sätestatud kohustusi; 

 
(b) kui toetusesaaja on teinud – muude samadel tingimustel antud ELi või Euratomi 

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

(c) kui kahtlustatakse, et meede on minetanud oma teadusliku või tehnoloogilise tähtsuse. 
 

49.2.2 Menetlus 
 
Enne meetme rakendamise peatamist saadab [komisjon] [amet] koordinaatorile ametliku 
teate: 
 

- milles teatab oma kavatsusest meetme rakendamine peatada ja selle põhjustest, ning  
 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul alates teatise saamisest esitama omapoolseid 
märkusi. 
 

Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele 
vaatamata menetlust jätkata, edastab ta peatamise kohta ametliku kinnituse. Vastasel korral 
edastab ta ametliku teate selle kohta, et menetlust ei jätkata. 
 
Peatamine jõustub viis päeva pärast seda, kui koordinaator on kinnituse kätte saanud (või 
teatises osutatud hilisemal kuupäeval). 
 
Peatamine lõpetatakse, kui meetme rakendamise jätkamiseks vajalikud tingimused on 
täidetud. 
 
Koordinaatorile teatatakse peatamise lõpetamisest ametlikult ja lepingut muudetakse, et 
sätestada meetme jätkamise kuupäev, pikendada meetme kestust ja teha muud muudatused, et 
kohandada meede uue olukorraga (vt artikkel 55) – välja arvatud juhul, kui leping on juba 
lõpetatud (vt artikkel 50). 
 
Peatamise lõpetamine jõustub muudatuses sätestatud kuupäeval. See kuupäev võib olla 
varasem muudetud lepingu jõustumise kuupäevast. 
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Peatamise ajal tekkinud kulud ei ole toetuskõlblikud (vt artikkel 6). 
 
Toetusesaajad ei saa nõuda [komisjoni] [ameti] poolt tehtud peatamisest tingitud kahjude 
hüvitamist (vt artikkel 46). 
 
Meetme rakendamise peatamine ei mõjuta [komisjoni] [ameti] õigust leping või toetusesaaja 
osalemine lõpetada (vt artikkel 50), toetust vähendada või alusetult makstud summad sisse 
nõuda (vt artiklid 43 ja 44). 
 
ARTIKKEL 50. LEPINGU LÕPETAMINE VÕI ÜHE VÕI MITME TOETUSESAAJA 

OSALEMISE PEATAMINE 
 
50.1 Lepingu lõpetamine toetusesaajate poolt 
 
50.1.1 Tingimused ja menetlus 
 
Toetusesaajad võivad lepingu lõpetada. 
 
Koordinaator peab [komisjoni] [ametit] lõpetamisest viivitamatult teavitama (vt artikkel 52), 
tuues välja: 
 

- lõpetamise põhjused ja  
 

- lõpetamise jõustumise kuupäeva. See kuupäev peab olema teatise kuupäevast hilisem. 
 
Kui põhjusi ei esitata või kui [komisjon] [amet] leiab, et esitatud põhjused lõpetamist ei 
õigusta, loetakse leping „ebakorrektselt lõpetatuks”. 
 
Lõpetamine jõustub teatises osutatud kuupäeval. 
 
50.1.2 Mõju 
 
Koordinaator peab — 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist — esitama: 
 

(i) perioodilise aruande (mis hõlmab avatud aruandeperioodi kuni lõpetamiseni; vt artikli 
20 lõige 3) ja 
 

(ii) lõpparuannet (vt artikli 20 lõige 4). 
 

Kui [komisjon] [amet] ei saa neid aruandeid määratud tähtajaks (vt eespool), võetakse arvesse 
ainult heakskiidetud perioodilises aruandes esitatud kulud. 
 
[Komisjon] [amet] arvutab esitatud aruannete põhjal lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 
3) ja lõppmakse (vt artikli 21 lõige 4). Toetuskõlblikud on ainult enne lõpetamist tehtud kulud 
(vt artikkel 6). Alles pärast lõpetamist täitmisele pööratavate lepingutega seotud kulud ei ole 
toetuskõlblikud. 
 
Ebakorrektne lõpetamine võib tuua kaasa toetuse vähendamise (vt artikkel 43). 
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Toetusesaajate kohustused (eelkõige artiklid 20, 22 ja 23, 4. peatüki 3. jagu ning artiklid 36, 
37, 38 ja 40) kehtivad ka pärast lõpetamist. 
 
50.2 Ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine toetusesaajate poolt 
 
50.2.1 Tingimused ja menetlus 
 
Ühe või mitme toetusesaaja osalemise võib asjaomase toetusesaaja või teiste toetusesaajate 
nõudel lõpetada koordinaator.  
 
Koordinaator peab [komisjonile] [ametile] lõpetamisest ametlikult teatama (vt artikkel 52) ja 
teavitama ka asjaomast toetusesaajat. 
 
Kui koordinaatori osalemine lõpetatakse ilma tema nõusolekuta, peab ametliku teate edastama 
teine toetusesaaja (kõigi toetusesaajate nimel). 
 
Teatis peab sisaldama: 
 

-  lõpetamise põhjuseid;  
 

-  asjaomase toetusesaaja arvamust (või tõendit selle kohta, et tema arvamust on 
kirjalikult küsitud); 
 

-  lõpetamise jõustumise kuupäeva. See kuupäev peab olema teatise kuupäevast hilisem, 
ja 
 

-  ettepanekut lepingu muutmiseks (vt artikkel 55) koos asjaomase toetusesaaja 
ülesannete ja hinnangulise eelarve ümberjagamise ettepanekuga (vt 1. ja 2. lisa) ning 
vajaduse korral ühe või mitme uue toetusesaaja lisamise ettepanekuga (vt artikkel 56). 
Kui lõpetamine jõustub pärast artiklis 3 sätestatud ajavahemikku, ei pea 
muudatusettepanekut lisama, välja arvatud juhul, kui asjaomane toetusesaaja on 
koordinaator. Sellisel juhul tuleb muudatusettepanekus pakkuda välja uus 
koordinaator. 

 
Kui seda teavet ei esitata või kui [komisjon] [amet] leiab, et esitatud põhjused lõpetamist ei 
õigusta, loetakse osalemine ebakorrektselt lõpetatuks. 
 
Lõpetamine jõustub teatises osutatud kuupäeval. 
 
50.2.2 Mõju 
 
Koordinaator peab 30 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama: 
 

(i) aruande asjaomasele toetusesaajale tehtud maksete kohta ja 
 

(ii) kui lõpetamine jõustub artiklis 3 sätestatud ajavahemikus, asjaomaselt toetusesaajalt 
saadud „lõpetamisaruande”, mis hõlmab avatud aruandlusperioodi kuni lõpetamiseni, 
sisaldab ülevaadet tehtud tööst ja ressursikasutusest, individuaalset 
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raamatupidamisaruannet ja vajadusel ka raamatupidamisaruande õigsust kinnitavat 
tõendit (vt artikli 20 lõiked 3 ja 4). 
 

Lõpetamisaruandes esitatud teave peab olema lisatud ka järgmise aruandeperioodi 
perioodilisse aruandesse (vt artikli 20 lõige 3). 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab muudatusettepaneku tagasi seetõttu, et see seab kahtluse alla 
toetuse andmise otsuse või rikub toetuse taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet, siis võib 
lepingu lõpetada kooskõlas artikli 50 lõike 3 punkti 1 alapunktiga c. 
 
Kui [komisjon] [amet] kiidab muudatusettepaneku heaks, muudetakse lepingut, lisades sinna 
vajalikud muudatused (vt artikkel 55). 
 
[Komisjon] [amet] arvutab perioodiliste aruannete, lõpetamisaruande ja maksete jaotust 
puudutava aruande põhjal välja, kas asjaomasele toetusesaajale tehtud (eel- ja vahe-) maksed 
ületavad toetusesaajale ettenähtud ELi toetuse (see arvutatakse välja, kohaldades toetusesaaja 
[ja temaga seotud kolmandate isikute] poolt deklareeritud toetuskõlblikele kuludele 
hüvitusmäära(sid), ja selle kinnitab [komisjon] [amet]). Toetuskõlblikud on ainult enne 
lõpetamise jõustumist asjaomase toetusesaaja poolt tehtud kulud (vt artikkel 6). Alles pärast 
lõpetamist täitmisele pööratavate lepingutega seotud kulud ei ole toetuskõlblikud.  
 

• Kui saadud maksed ületavad tasumisele kuuluva summa: 
 

- juhul kui lõpetamine jõustub artiklis 3 sätestatud ajavahemiku jooksul ja 
muudatusettepanek on heaks kiidetud, peab asjaomane toetusesaaja alusetult 
saadud summa koordinaatorile tagasi maksma. [Komisjon] [amet] saadab 
asjaomasele toetusesaajale ametliku teate, kus on kirjas alusetult saadud summa 
suurus, ja nõuab, et asjaomane toetusesaaja maksaks selle koordinaatorile tagasi 30 
päeva jooksul alates teate kättesaamisest. Kui toetusesaaja seda koordinaatorile 
tagasi ei maksa, teeb [komisjon] [amet] koordinaatorile makse tagatisfondist ja 
edastab seejärel asjaomasele toetusesaajale tagatisfondi nimel võlateate (vt 
artikkel 44);  

 
- kõigil muudel juhtudel (eelkõige juhul, kui lõpetamine jõustub pärast artiklis 3 

sätestatud ajavahemikku), edastab [komisjon] [amet] asjaomasele toetusesaajale 
ametliku võlateate. Kui makset ei ole võlateates osutatud kuupäevaks tehtud, 
maksab tagatisfond [komisjonile] [ametile] sissenõutava summa ja seejärel 
edastab [komisjon] [amet] tagatisfondi nimel asjaomasele toetusesaajale võlateate 
(vt artikkel 44); 

 
- kui kõnealune toetusesaaja on endine koordinaator, peab ta maksma alusetult 

saadud summa uuele koordinaatorile, välja arvatud juhul, kui: 
 

- lõpetamine jõustub pärast vahemakse tegemist ja 
 

- kui endine koordinaator ei ole eel- või vahemaksena saadud summasid 
välja jaganud (vt artikli 21 lõige 7). 
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Sellisel juhul edastab [komisjon] [amet] ametliku võlateate endisele 
koordinaatorile. Kui makset ei ole võlateates osutatud kuupäevaks tehtud, maksab 
tagatisfond [komisjonile] [ametile] sissenõutava summa. [Komisjon] [amet] teeb 
seejärel makse uuele koordinaatorile ja saadab tagatisfondi nimel endisele 
koordinaatorile võlateate (vt artikkel 44). 
 

• Kui saadud maksed ei ületa sissenõutavat summat: lisatakse asjaomasele 
toetusesaajale võlgnetavad summad järgmisele vahemaksele või lõppmaksele.  

 
Kui [komisjon] [amet] ei saa lõpetamise aruannet ettenähtud tähtaja jooksul (vt eespool), 
võetakse arvesse ainult heakskiidetud perioodilises aruandes esitatud kulud. 
 
Kui [komisjon] [amet] ei saa maksete jaotamise aruannet ettenähtud tähtaja jooksul (vt 
eespool), järeldab ta: 
 

- et koordinaator ei teinud asjaomasele toetusesaajale ühtegi makset ja et 
 

- asjaomane toetusesaaja ei pea koordinaatorile midagi tagasi maksma.  
 
Ebakorrektse lõpetamise tõttu võidakse toetust vähendada (vt artikkel 43) või leping lõpetada 
(vt artikkel 50). 
 
Asjaomaste toetusesaajate kohustused (eelkõige artiklid 20, 22 ja 23, 4. peatüki 3. jagu ning 
artiklid 36, 37, 38 ja 40) kehtivad ka pärast lõpetamist. 
 
50.3 Lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine [komisjoni] [ameti] 

poolt 
 
50.3.1 Tingimused 
 
[Komisjon] [amet] võib lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetada, kui: 

 
(a) üks või mitu toetusesaajat ei ühine lepinguga (vt artikkel 56); 
 
(b) muudatus toetusesaajate [(või nendega seotud kolmandate isikute)] õiguslikus, 

rahalises, tehnilises, organisatoorses või omanikke puudutavas olukorras mõjutab 
tõenäoliselt oluliselt või pidurdab meetme rakendamist või seab kahtluse alla toetuse 
andmise otsuse; 

 
(c) ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamise tõttu (vt eespool) lepingusse 

tehtavad vajalikud muudatused seaksid kahtluse alla toetuse andmise otsuse või 
rikuksid taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet (vt artikkel 55); 

  
(d) meetme rakendamist takistab vääramatu jõud (vt artikkel 51) või koordinaator on selle 

peatanud (vt artikli 49 lõige 1) ja: 
 

(i) meetme taaskäivitamine ei ole kas võimalik või 
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(ii)  lepingusse tehtavad vajalikud muudatused seaksid kahtluse alla toetuse 
andmise otsuse või rikuksid toetuse taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet; 

 
(e) toetusesaaja on pankrotis või likvideerimisel, talle on kohus määranud halduri, ta on 

sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ta on peatanud oma äritegevuse või ta on 
samalaadses olukorras, mis tuleneb siseriiklike õigusnormidega ettenähtud 
samasugustest menetlustest; 

 
(f) toetusesaaja (või füüsiline isik, kellel on volitus teda esindada või tema nimel otsuseid 

vastu võtta) on mõistetud süüdi ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud 
süüteos, mida suudetakse mis tahes viisil tõendada; 

 
(g) toetusesaaja ei täida siseriikliku õigusega ettenähtud maksu- ja 

sotsiaalkindlustusmaksete kohustusi; 
 

(h) meede on minetanud teadusliku või tehnoloogilise tähtsuse; 
 

(i) [VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või 
rahvusvahelise organisatsiooniga): kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni meedet (vt artikkel 2) ei ole alustatud 1. lisas osutatud kuupäevaks.] 
[VALIK: ei kohaldata]; 
 

(j) [VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või 
rahvusvahelise organisatsiooniga): kolmanda riigi või rahvusvahelise 
organisatsiooni meede (vt artikkel 2) on lõpetatud või seda ei saa enam meetme 
raames rakendada] [VALIK: ei kohaldata]; 

 
(k) toetusesaaja (või füüsiline isik, kellel on volitus teda esindada või tema nimel otsuseid 

vastu võtta) on pannud toime pettuse, korruptsiooni või on seotud kuritegeliku 
organisatsiooniga, rahapesuga või mis tahes muu ebaseadusliku tegevusega, mis 
kahjustab ELi finantshuve; 

 
(l) toetusesaaja (või füüsiline isik, kellel on volitus teda esindada või tema nimel otsuseid 

vastu võtta) on – pakkumismenetluse käigus või lepingu osalisena – teinud: 
 

(i) olulisi vigu, eiranud eeskirju, pannud toime pettuse või  
 

(ii) jätnud olulisel määral täitmata oma kohustused, kaasa arvatud meetme 
ebakorrektne rakendamine, valeandmete esitamine, nõutud andmete 
esitamata jätmine, eetikanõuete täitmata jätmine; 

 
(m)  toetusesaaja on teinud – samadel tingimustel antud ELi või Euratomi toetuste puhul – 

süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud 
olulisel määral täitmata oma kohustused, nii et sellel on oluline mõju käesolevale 
toetusele („muude toetuste tulemuste põhjal järelduste tegemine käesoleva toetuse 
kohta”). 

 
50.3.2  Menetlus 
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Enne lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamist edastab [komisjon][amet] 
koordinaatorile ametliku teate:  
 

- teatades lõpetamiskavatsusest ja selle põhjustest, ning 
 

- kutsudes koordinaatorit 30 päeva jooksul alates teate kättesaamisest esitama 
omapoolseid märkusi ja – eespool oleva punkti l alapunkti ii korral – teatama 
[komisjonile] [ametile] meetmetest, mida võetakse lepingus sätestatud kohustuste 
täitmiseks. 

 
Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele 
vaatamata menetlust jätkata, edastab ta koordinaatorile ametliku kinnituse lõpetamise kohta, 
kus on kirjas ka lõpetamise jõustumise kuupäev. Vastasel korral edastab ta ametliku teate 
selle kohta, et menetlust ei jätkata. 
 
Lõpetamine jõustub: 
 

- eespool punktide b, c, e, g, h, j ja punkti l alapunkti ii kohaste lõpetamiste puhul: 
teatises osutatud kuupäeval (vt eespool); 
 

- eespool punktide a, d, f, i, k, punkti l alapunkti i ja punkti m puhul: päev pärast seda, 
kui koordinaator on teatise kätte saanud. 

 
50.3.3 Mõju 

 
(a) Lepingu lõpetamiseks: 

 
peab koordinaator 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama: 

 
(i) perioodilise aruande (mis hõlmab viimast avatud aruandeperioodi kuni 

lõpetamiseni; vt artikli 20 lõige 3) ja 
 
(ii) lõpparuande (vt artikli 20 lõige 4). 

 
Kui leping lõpetatakse aruandluskohustuse täitmata jätmise tõttu (vt artikli 20 lõige 8 ja 
artikli 50 lõike 3 punkti 1 alapunkt l), ei või koordinaator pärast lõpetamist enam ühtegi 
aruannet esitada. 

 
Kui [komisjon] [amet] ei saa neid aruandeid määratud tähtajaks (vt eespool), võetakse 
arvesse ainult heakskiidetud perioodilises aruandes esitatud kulud. 
 
[Komisjon] [amet] arvutab esitatud aruannete põhjal lõpliku toetussumma (vt artikli 5 
lõige 3) ja lõppmakse (vt artikli 21 lõige 4). Toetuskõlblikud on ainult enne lõpetamise 
jõustumist tehtud kulud (vt artikkel 6). Alles pärast lõpetamist täitmisele pööratavate 
lepingutega seotud kulud ei ole toetuskõlblikud. 

 
See ei mõjuta [komisjoni] [ameti] õigust toetust vähendada (vt artikkel 43) või haldus- 
või finantskaristusi määrata (artikkel 45).  
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Toetusesaajad ei saa nõuda [komisjoni] [ameti] poolt algatatud lõpetamisest tulenevate 
kahjude hüvitamist (vt artikkel 46). 
 
Toetusesaajate kohustused (eelkõige artiklid 20, 22 ja 23, 4. peatüki 3. jagu ning artiklid 
36, 37, 38 ja 40) kehtivad ka pärast lõpetamist. 
 

(b)  ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamiseks: 
 

peab koordinaator 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama: 
 

(i) aruande asjaomasele toetusesaajale tehtud maksete kohta; 
 

(ii) ettepaneku lepingu muutmiseks (vt artikkel 55) koos asjaomase 
toetusesaaja ülesannete ja hinnangulise eelarve ümberjagamise 
ettepanekuga (vt 1. ja 2. lisa) ning vajaduse korral ühe või mitme uue 
toetusesaaja lisamise ettepanekuga (vt artikkel 56). Kui lõpetamine jõustub 
pärast artiklis 3 sätestatud ajavahemikku, ei pea muudatusettepanekut 
esitama, välja arvatud juhul, kui asjaomane toetusesaaja on koordinaator. 
Sellisel juhul tuleb muudatusettepanekus pakkuda välja uus koordinaator, 
ja 
 

(iii) kui lõpetamine jõustub artiklis 3 sätestatud ajavahemikus, esitada 
asjaomaselt toetusesaajalt saadud „lõpetamisaruanne”, mis hõlmab 
käesolevat aruandlusperioodi kuni lõpetamiseni, sisaldab ülevaadet tehtud 
tööst, ressursikasutusest, individuaalset raamatupidamisaruannet ja 
vajaduse korral ka raamatupidamisaruande õigsust kinnitavat tõendit (vt 
artikkel 20). 

 
Lõpetamisaruandes esitatud teave peab olema lisatud ka järgmise aruandeperioodi 
perioodilisse aruandesse (vt artikli 20 lõige 3). 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab muudatusettepaneku tagasi seetõttu, et see seab kahtluse 
alla toetuse andmise otsuse või rikub toetuse taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet, siis 
võib lepingu lõpetada kooskõlas artikli 50 lõike 3 punkti 1 alapunktiga c. 
 
Kui [komisjon] [amet] kiidab muudatusettepaneku heaks, muudetakse lepingut, lisades 
sinna vajalikud muudatused (vt artikkel 55). 

 
[Komisjon] [amet] arvutab perioodiliste aruannete, lõpetamisaruande ja maksete jaotust 
puudutava aruande põhjal välja, kas asjaomasele toetusesaajale tehtud (eel- ja vahe-) 
maksed ületavad toetusesaajale ette nähtud ELi toetuse (see arvutatakse välja, kohaldades 
toetusesaaja [ja temaga seotud kolmandate isikute] poolt deklareeritud toetuskõlblikele 
kuludele hüvitusmäära(sid), ja selle kinnitab [komisjon] [amet]). Toetuskõlblikud on 
ainult enne lõpetamise jõustumist asjaomase toetusesaaja poolt tehtud kulud (vt artikkel 
6). Alles pärast lõpetamist täitmisele pööratavate lepingutega seotud kulud ei ole 
toetuskõlblikud. 

 
•  Kui saadud maksed ületavad tasumisele kuuluva summa: 
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- juhul kui lõpetamine jõustub artiklis 3 sätestatud ajavahemiku jooksul ja 
muudatusettepanek on heaks kiidetud, peab asjaomane toetusesaaja alusetult 
saadud summa koordinaatorile tagasi maksma. [Komisjon] [amet] saadab 
asjaomasele toetusesaajale ametliku teate, kus on kirjas alusetult saadud 
summa suurus, ja nõuab, et asjaomane toetusesaaja maksaks selle 
koordinaatorile tagasi 30 päeva jooksul alates teate kättesaamisest. Kui 
toetusesaaja seda koordinaatorile tagasi ei maksa, teeb [komisjon] [amet] 
koordinaatorile makse tagatisfondist ja edastab seejärel asjaomasele 
toetusesaajale tagatisfondi nimel võlateate (vt artikkel 44); 
 

- kõigil muudel juhtudel, eelkõige juhul, kui lõpetamine jõustub pärast artiklis 3 
sätestatud ajavahemikku, edastab [komisjon] [amet] asjaomasele toetusesaajale 
ametliku võlateate. Kui makset ei ole võlateates osutatud kuupäevaks tehtud, 
tehakse tagatisfondist [komisjonile] [ametile] sissenõutav makse ja seejärel 
edastab [komisjon] [amet] tagatisfondi nimel asjaomasele toetusesaajale 
võlateate (vt artikkel 44); 
 

- kui kõnealune toetusesaaja on endine koordinaator, peab ta maksma alusetult 
saadud summa uuele koordinaatorile, välja arvatud juhul, kui: 

 
- lõpetamine jõustub pärast vahemakse tegemist ja 

 
- endine koordinaator ei ole eel- või vahemaksena saadud summasid 

välja jaganud (vt artikli 21 lõige 7) 
 

Sellisel juhul edastab [komisjon] [amet] ametliku võlateate endisele 
koordinaatorile. Kui makset ei ole võlateates osutatud kuupäevaks tehtud, 
maksab tagatisfond [komisjonile] [ametile] sissenõutava summa. [Komisjon] 
[amet] teeb seejärel makse uuele koordinaatorile ja saadab tagatisfondi nimel 
endisele koordinaatorile võlateate (vt artikkel 44). 
 

•  Kui saadud maksed ei ületa tasumisele kuuluvat summat: lisatakse asjaomasele 
toetusesaajale võlgnetavad summad järgmisele vahemaksele või lõppmaksele. 

 
Kui [komisjon] [amet] ei saa lõpetamise aruannet ettenähtud tähtaja jooksul (vt eespool), 
võetakse arvesse ainult heakskiidetud perioodilises aruandes esitatud kulud. 
 
Kui [komisjon] [amet] ei saa maksete jaotamise aruannet ettenähtud tähtaja jooksul (vt 
eespool), järeldab ta: 
 

- et koordinaator ei teinud asjaomasele toetusesaajale ühtegi makset ja et 
 

- asjaomane toetusesaaja ei pea koordinaatorile midagi tagasi maksma. 
 

Asjaomaste toetusesaajate kohustused (eelkõige artiklid 20, 22 ja 23, 4. peatüki 3. jagu 
ning artiklid 36, 37, 38 ja 40) kehtivad ka pärast lõpetamist. 
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4. JAGU VÄÄRAMATU JÕUD 
 
ARTIKKEL 51. VÄÄRAMATU JÕUD  
 
51.1 Vääramatu jõud 
 
 „Vääramatu jõud” on igasugune olukord või sündmus, mis: 
 

- takistab kummalgi poolel täita lepingust tulenevaid kohustusi,  
 

- on ettenägematu, erandlik olukord ja väljaspool poolte mõjuvõimu, 
 

- ei olnud põhjustatud nendepoolsest (ega tegevusse kaasatud kolmandate isikute 
poolsest) veast ega hooletusest ning 
 

- osutub vältimatuks hoolimata nõuetekohasest hoolsusest. 
 
Järgmisi asjaolusid ei loeta vääramatuks jõuks: 
 

- mis tahes teenuse viga, vahendite või materjali defekt või viivitused nende 
kättesaadavaks tegemisel, v.a juhul, kui need tulenevad otseselt vastavast vääramatu 
jõu juhtumist, 
 

- töövaidlused või streigid või 
 

- finantsraskused. 
 

Igast olukorrast, mille puhul on tegemist vääramatu jõuga, tuleb teisele poolele ametlikult 
viivitamata teatada, nimetades selle iseloomu, tõenäolise kestuse ja eeldatavad mõjud. 
 
Pooled peavad kohe võtma kõik vajalikud sammud vääramatust jõust tuleneva kahju 
piiramiseks ja andma oma parima, et jätkata meetme rakendamist nii kiiresti kui võimalik. 
 
Poolt, kellel vääramatu jõud takistas lepingust tulenevate kohustuste täitmist, ei loeta oma 
kohustusi mittetäitnuks. 
 
 
7. PEATÜKK  LÕPPSÄTTED 
 
ARTIKKEL 52. POOLTEVAHELINE TEABEVAHETUS 
 
52.1 Teabevahetuse vorm ja vahendid 
 
Teabevahetus lepingu raames (teave, taotlused, esildised, „ametlikud teated“ jne) peab: 
 

- olema kirjalik ja 
 

- kandma lepingu numbrit 
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Kuni makse tasumiseni: kogu teabevahetus peab toimuma elektroonilise 
teabevahetussüsteemi kaudu, kasutades ettenähtud  vorme ja näidiseid. 
 
Pärast makse tasumist: ametlikud teated peavad olema saadetud tähitud postiga koos 
kohaletoimetamise kinnitusega („ametlik teade paberkandjal”). 
 
Suhtlus elektroonilises teabevahetussüsteemis peab toimuma vastavalt „Elektroonilise 
teabevahetussüsteemi kasutustingimustele” volitatud isikute poolt. Volitatud isikute 
nimetamiseks peab iga toetusesaaja olema esitanud [komisjonile] [ametile] enne käesoleva 
lepingu allkirjastamist „Õigussubjekti määratud esindaja (LEAR)”.  LEARi roll ja ülesanded 
on kehtestatud tema ametisse nimetamise kirjas (vt elektroonilise teabevahetussüsteemi 
kasutustingimused). 
 
Kui elektrooniline teabevahetussüsteem on ajutiselt kättesaamatu, antakse juhiseid 
[komisjoni] [ameti] veebilehe kaudu. 
 
52.2 Teatise kuupäev 
 
Teatised loetakse edastatuks siis, kui saatev pool on need saatnud (st kuupäeval ja kellaajal, 
mil need elektroonilise teabevahetussüsteemi kaudu saadeti). 
 
Ametlikud teated elektroonilise teabevahetussüsteemi kaudu loetakse edastatuks siis, kui 
vastuvõtja on need kätte saanud (st saajapoolse vastuvõtmise kuupäeval ja kellaajal, mis on 
ajatemplil märgitud). Kui ametlikku teadet ei ole vastu võetud 10 päeva jooksul pärast selle 
saatmist, loetakse see vastuvõetuks. 
 
Tähitud postiga paberkandjal saadetud ametlikud teated koos kohaletoimetamise 
kinnitusega (ainult pärast makse tasumist) loetakse edastatuks kas: 
 

- postiteenuse pakkuja poolt registreeritud kättetoimetamise kuupäeval või 
 

- postkontorist kättesaamise tähtajal. 
 
Kui elektrooniline teabevahetussüsteem on ajutiselt kättesaamatu, ei loeta saatvat poolt teate 
kindlaks tähtajaks saatmise kohustust mittetäitnuks. 
 
52.3 Teadete aadressid 
 
Elektroonilisse teabevahetussüsteemi tuleb siseneda järgmise veebiaadressi kaudu: 
 

 [sisestage veebiaadress] 
 
[Komisjon] [amet] teavitab selle veebiaadressi muutumisest koordinaatorit ja toetusesaajaid 
ametlikult ette. 
 
Paberkandjal ametlikud teated (ainult pärast makse tasumist), mis on adresseeritud 
[komisjonile] [ametile] peavad olema saadetud järgmisele aadressile: 
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 [Euroopa Komisjon] [Ameti nimi]  
[Peadirektoraat] [Osakond] [täielik] 
 [Direktoraat [täielik]] 
Üksus [täielik] 
 [Sihtnumber, linn ja riik] 
 

Paberkandjal ametlikud teated (ainult pärast makse tasumist), mis on adresseeritud 
toetusesaajatele, tuleb saata nende juriidilisele aadressile, mis on kantud toetusesaaja 
registrisse (elektroonilises teabevahetussüsteemis). 
 
ARTIKKEL 53. LEPINGU TÕLGENDAMINE 
 
53.1 Tingimuste ülimuslikkus lisade suhtes 
 
Lepingu tingimused on selle lisade suhtes ülimuslikud. 
 
2. lisa sätted on ülimuslikud 1. lisa suhtes. 
 
53.2 Privileegid ja immuniteedid 
 
 [VALIK kõigile rahvusvahelistele organisatsioonidele: Mitte midagi lepingus ei või 
tõlgendada [sisestage rahvusvahelis(t)e organisatsiooni(de) nimi (nimed)] nende 
kaasdokumentidega või rahvusvahelise õigusega omistatud privileegide või immuniteetide 
äravõtmisena. 
 
 [VALIK: ei kohaldata] 
 
ARTIKKEL 54. PERIOODIDE, KUUPÄEVADE JA TÄHTAEGADE ARVUTAMINE 
 
Vastavalt määrusele nr 1182/7147 arvutatakse päevades, kuudes või aastates väljendatud 
perioode alates neid alustava sündmuse toimumise hetkest.  
 
 Sündmuse toimumise päeva ei loeta perioodi sisse. 
  
ARTIKKEL 55. LEPINGU MUUTMINE 
 
55.1 Tingimused 
 
Lepingut võib muuta, v.a juhul, kui muudatus põhjustab lepingu muutmise, mis seaks 
kahtluse alla toetuse andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 
 
Muudatuste tegemist võivad taotleda kõik pooled. 
 
55.2 Menetlus 
 
Muudatust taotlev pool peab esitama elektroonilises teabevahetussüsteemis allkirjastatud 
muudatuse taotluse (vt artikkel 52). 
                                                 
47  Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, 3. juuni 1971, millega määratakse kindlaks ajavahemike, 

kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1). 
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Toetusesaajate nimel esitab ja võtab muudatuse taotlused vastu koordinaator (vt 3. lisa). 
 
Kui taotletakse koordinaatori muutmist tema nõusolekuta, peab taotluse tegema teine 
toetusesaaja (tegutsedes teiste toetusesaajate nimel). 
 
Muudatuse taotlus peab sisaldama: 
 

- muudatuse põhjusi 
 

- asjakohaseid lisadokumente ja 
 

- koordinaatori muutmiseks ilma tema nõusolekuta: koordinaatori arvamust (või 
kirjalikku tõestust selle kohta, et tema arvamust on küsitud). 

 
[Komisjon] [Amet] võib nõuda lisateavet. 
 
Kui taotluse saanud pool nõustub, peab ta allkirjastama muudatuse elektroonilises 
teabevahetussüsteemis 45 päeva jooksul pärast teate (või muu lisateabe, mida [komisjon] 
[amet] on nõudnud] saamist.  Kui ta ei nõustu, peab ta oma mittenõustumisest ametlikult 
teatama samaks tähtajaks. Tähtaega võib pikendada, kui see on taotluse hindamiseks vajalik. 
Kui teadet tähtajaks ei saada, loetakse taotlus tagasilükatuks. 
 
Muudatus jõustub selle vastuvõtnud poole poolt allkirjastamise päeval. 

 
Muudatus hakkab kehtima poolte kokkulepitud kuupäeval või sellise kokkuleppe 
puudumisel muudatuse jõustumise kuupäeval. 

 
ARTIKKEL 56. LEPINGUGA ÜHINEMINE 
 
56.1 Preambulis nimetatud toetusesaajate ühinemine 
 
Teised toetusesaajad peavad lepinguga ühinema, allkirjastades elektroonilises 
teabevahetussüsteemis (vt artikkel 52) ühinemisdokumendid (vt 3. lisa) 30 päeva jooksul 
alates selle jõustumisest (vt artikkel 58). 
 
 [VALIK, kui kohaldatakse artiklit 14 ja kui on nõutud solidaarset vastutust: Kui [komisjon] 
[amet] on nõudnud seotud kolmandate isikute solidaarset vastutust, peab toetusesaaja, 
kellega ta on seotud, ühinemisel esitama ka kolmanda isiku poolt allkirjastatud solidaarse 
vastutuse deklaratsiooni (vt 3a lisa).] 
 
Nad võtavad endale lepingujärgsed õigused ja kohustused alates selle jõustumiskuupäevast (vt 
artikkel 58). 
 
Kui toetusesaaja ei ühine lepinguga ülalnimetatud tähtajaks, peab koordinaator – 30 päeva 
jooksul – taotlema muudatust, et teha vajalikud muudatused meetme nõuetekohase 
rakendamise tagamiseks. See ei mõjuta [komisjoni] [ameti] õigust leping lõpetada (vt artikkel 
50). 
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56.2 Uute toetusesaajate lisamine 
 
Põhjendatud juhtudel võivad toetusesaajad taotleda uue toetusesaaja lisamist. 
 
Selleks peab koordinaator esitama muudatuse taotluse vastavalt artiklile 55. See peab 
sisaldama uue toetusesaaja poolt elektroonilises teabevahetussüsteemis (vt artikkel 52) 
allkirjastatud ühinemisdokumenti (vt 3. lisa). 
 
Uued toetusesaajad peavad endale võtma kõik lepingujärgsed õigused ja kohustused alates 
nende ühinemisdokumentides (vt 3. lisa) nimetatud ühinemiskuupäevast. 
 
ARTIKKEL 57. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
 
57.1 Kohaldatav õigus 
 
Lepingu suhtes kohaldatakse ELi õigust, millele vajaduse korral lisandub Belgia õigus. 
[VALIK rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes ei aktsepteeri liidu õiguse kohaldamist: 
välja arvatud [sisestage asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide nimi (nimed)] 
 
 [VALIK rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes aktsepteerivad liidu õiguse, mitte aga 
Belgia õiguse kohaldamist: [Sisestage asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonide nimi 
(nimed)] lepingu puhul juhindutakse kohaldatavast ELi õigusest, millele vajaduse korral 
lisatakse [sisestage liikmesriigi või EFTA riigi nimi] [ja vajaduse korral rahvusvaheliste 
organisatsioonide suhtes kohaldatavatest üldpõhimõtetest lähtuvad reeglid ja üldise 
rahvusvahelise õiguse reeglid].] 
 
57.2 Vaidluste lahendamine 
 
Kui vaidlust lepingu tõlgendamise, kohaldamise või kehtivuse üle ei suudeta rahumeelselt 
lahendada, on ainsana pädev Üldkohus – või, apellatsiooni korral, Euroopa Liidu Kohus. 
Sellised hagid tuleb esitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (TFEU) artiklile 272. 
 
 [VALIK ELi-välistele toetusesaajatele, (v.a toetusesaajatele, kes on loodud assotsieerunud 
riigis programmi „Horisont 2020” ühinemislepinguga, mis kehtestab Euroopa Liidu Kohtu 
ainupädevuse): Kui selline vaidlus tekib [komisjoni] [ameti] ja [sisestage ELi välis(t)e 
toetusesaaja(te) nimi (nimed)] vahel, on ainupädevus erandina pädevatel Belgia kohtutel.] 
 
Kui vaidlus puudutab tasaarvestamist või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 299 alusel  
täitmisele pööratavat otsust (vt artiklid 44, 45 ja 46), peavad toetusesaajad esitama hagi 
Üldkohtule – või, apellatsiooni korral, Euroopa Liidu Kohtule – vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 263. 

 
 [VALIK toetusesaajatele, kes on rahvusvahelised organisatsioonid, ja toetusesaajatele, 
keda ei rahasta EL, kes ei ole asutatud ELi riigis või kes on asutatud assotsieerunud riigis 
ja kes vastavalt oma riigi õigusele ei saa kuuluda Euroopa Liidu Kohtu jurisdiktsiooni alla: 
Järgmiste toetusesaajate: 
 

-  [sisestage selle rahvusvahelise organisatsiooni või toetusesaaja nimi, keda ei rahasta 
EL] 
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-  [sisestage selle rahvusvahelise organisatsiooni või toetusesaaja nimi, keda ei rahasta 
EL] 

 [sama teiste toetusesaajate kohta, kes on rahvusvahelised organisatsioonid, või 
toetusesaaja, keda ei rahasta EL] 

 
vaidlused [komisjoniga] [ametiga], mis on seotud lepinguga, tuleb, kui neid ei suudeta 
lahendada rahumeelselt, esitada lahendamiseks vahekohtusse. 
 
Kohaldatakse lepingu jõustumise päeval kehtivaid alalise vahekohtu rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja riikidega seotud vahekohtuprotsesside vabatahtlikke eeskirju. 
 
Ametisse nimetav asutus on alalise vahekohtu peasekretär poole esitatud kirjaliku avalduse 
põhjal. 
 
Vahekohtumenetlus peab toimuma Brüsselis ja vahekohtumenetluses kasutatav keel on inglise 
keel. 
 
Vahekohtu otsus on kõigile pooltele siduv ja edasikaebamisele ei kuulu.] 
 
ARTIKKEL 58. LEPINGU JÕUSTUMINE 
 
Leping jõustub [komisjoni] [ameti] või koordinaatori poolt allkirjastamise päeval, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem. 

 
 
 
ALLKIRJAD 
  
Koordinaatori nimel                [komisjoni] [ameti] nimel  
 
 [ametikoht/eesnimi/perekonnanimi]               [eesnimi/perekonnanimi] 
 [elektrooniline allkiri]      [elektrooniline allkiri]  
 
Koostatud [inglise keeles] [elektrooniline ajatempel] Koostatud [inglise keeles] 

[elektrooniline ajatempel]  
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[C. Rahalise 
toetuse otsesed 

kulud] 

D. Muud 
otsesed kulud

E. Kaudsed 
kulud

Kogukulud
Hüvitismää

r %

ELi 
maksimaaln
e toetus ***

Toetuse 
maksimaal
ne summa

Teave 
kaudsete 

kulude 
kohta:

Teave 
audiitoritele:

A. 1 Personal   
D. 1. Reisimine

D. 2 Seadmed

D.3 Muud kaubad 
ja teenused

D. 4 Suure 
teadustöö 
infrastruktuuri 
kulud

Kulude vorm **** Tegelikud kulud Tegelikud kulud Tegelikud kulud Tegelikud kulud Kindel määr 

25%

Toetusesaaja 1
Toetusesaaja 1

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 1a

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 1a

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 1b

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 1b

... ...

Toetusesaaja 1 kokku Toetusesaaja 1 kokku

Toetusesaaja 2 Toetusesaaja 2

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 2a 

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 2a 

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 2b 

Toetusesaajaga seotud 
kolmas isik 2b 

... ...

Toetusesaaja 2 kokku Toetusesaaja 2 kokku

... ...

Konsortsium kokku Konsortsium kokku

* * Sõltuvalt liigist, võivad need kulud kaudseid kulusid sisalda või mitte.
       Kaudseid kulusid sisaldavad kulud on:  hoonete energiatõhususe mõõtmise kulud, teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise kulud ja kliiniliste uuringute kulud.

  lisada üksnes ühikukulud, mis ei hõlma kaudseid kulusid 

**** Vt artikkel 5 toetuse vorm.
 ühik: meetme heaks töötatud tunnid; kulud ühiku kohta (tunnitasu) : arvutatud vastavalt toetusesaaja tavapärasele kuluarvestustavale
  ühik: meetme heaks töötatud tunnid; kulud ühiku kohta: XX eurot
   kindel määr: 25% toetuskõlblikest otsestest kuludest, mis ei hõlma: otseseid allhankekulusid, mitterahalisi sissemaksete kulusid, kui neid sissemakseid ei kasutata toetusesaaja tööruumides, rahalise toetuse andmisega seotud otseseid kulusid, punktis F nimetatud ühikukulusid, kui need hõlmavad 
  ühikukulud : … ; kulud ühiku kohta: XX eurot
⑤��  ühikukulud : .....  kulud ühiku kohta... (ühikud, kulud ühiku kohta ja ühikute hinnanguline arv lepitakse toetusesaajatega kokku eraldi dokumendis, mis muutub nende toetuslepingu 2. lisa osaks.)

* * * See on ELi toetuse teoreetiline summa, kui hüvitise määra kohaldatakse kõikide  eelarvestatud kulude suhtes. ELi toetuse teoreetiline summa meetme kohta on piiratud maksimaalse toetussummaga.

* Abikõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6.

(m) Jah/Ei(j) (k)Ühikute 
arv

Kokku (h 
1)

Kokku (h 2)
(i) = 

(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
+(f)+(g)+(h1)+(h2)

(l)

XX eurot/tund XX eurot/tund

(f)

(g)=0,25x((a)+(b)+( 
c)+(f)+ 

[(h1)]⑥+[(h2)]⑥-
(m))

(a) Kokku (b) Tundide 
arv

Kokku (c) (d) (e)

Kulude 
deklareerimi
ne punktis D. 

4 A. 2 Otsese lepingu alusel 
töötavad füüsilised isikud

A. 5 Toetusesaajad, 
kes on füüsilised 
isikud, kes ei saa palka

A. 3 Lähetatud isikud

[A. 6 Töötajad, kes tagavad 
juurdepääsu teadusuuringute 
infrastruktuurile]

Mitterahalist
e 

sissemaksete 
kulud, kui 

neid 
sissemakseid 
ei kasutata 

toetusesaaja 
tööruumides

Ühikukulud  Ühikukulud  Ühikukulud  Ühikukulud⑤ �

A. Otsesed personalikulud [F. ... kulud]

A.4 VKEde omanikud, 
kes ei saa palka

[F.1 ... kulud]** [F.2 ... kulud]**

                                                MITME TOETUSESAAJAGA TOETUSLEPINGU ÜLDISE NÄIDISE 2. LISA NÄIDIS

MEETME HINNANGULINE EELARVE 2. LISA

Hinnangulised toetuskõlblikud* kulud (eelarvekategooria kaupa) ELi rahaline toetus Lisateave
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           3. LISA 
 
 

 
TOETUSESAAJATE ÜHINEMISDOKUMENT  

 
 
 [Toetusesaaja täielik ametlik nimetus], [lühinimetus] [õiguslik vorm], [ametlik 
registrinumber], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress] 
[käibemaksukohustuslasena registreerimise number], („toetusesaaja”), keda selle 
ühinemisdokumendi allkirjastamisel esindab [eesnimi ja perekonnanimi, ametikoht], 
 
 

nõustub  
 
 
saama toetusesaajaks („sisestage toetusesaaja nr ...”) 
 
lepingus nr [sisestage lepingu number] („leping”), 
 
mis on sõlmitud [koordinaatori täielik ametlik nimetus] ja [Euroopa Liidu („EL”), keda 
esindab Euroopa Komisjon („komisjon”) [Euroopa Aatomienergiaühenduse („Euratom”), 
keda esindab Euroopa Komisjon („komisjon”),] [[Teadusuuringute Rakendusameti (REA)] 
[Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti (ERCEA)] [Innovatsiooni ja Võrkude 
Rakendusameti (INEA)] [Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti 
(EASME)] („amet”) vahel vastavalt Euroopa Komisjoni („komisjon”) antud volitustele,] 

meetmeks nimetusega [sisestage meetme nimetus (sisestage akronüüm)],. 
 

ja volitab 
 
koordinaatorit esitama ja allkirjastama enda nimel ja enda eest kõik lepingu muudatused 
vastavalt artiklile 55. 
 
Käesoleva ühinemisdokumendi allkirjastamisega nõustub toetusesaaja toetusega ja on nõus 
rakendama meedet vastavalt lepingule koos kõigi selles sätestatud kohustuste ja tingimustega. 
 
ALLKIRI 
 
Toetusesaaja nimel                                  
[ametikoht/eesnimi/perekonnanimi]                
 [elektrooniline allkiri]      
 
Koostatud [inglise keeles] [elektrooniline ajatempel]   
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          3a LISA 
 
 

 
 

SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE SOLIDAARSE VASTUTUSE 
DEKLARATSIOON 

 
 (täitmiseks seotud kolmanda isiku poolt ja esitamiseks toetusesaaja poolt, kui kohaldatakse 

artiklit 14 ja kui [komisjon] [amet] on nõudnud seotud kolmanda isiku vastutust) 
 
 
 [toetusesaajaga ühendatud või seotud üksuse täielik ametlik nimetus], [üksuse 
lühinimetus], [õiguslik vorm] [ametlik registrinumber], kes on asutatud aadressil [täielik 
ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise number] („seotud kolmas isik”), 
keda käesoleva solidaarse vastutuse deklaratsiooni allkirjastamisel esindab (esindavad) tema 
seaduslik(ud) esindaja(d) [seotud kolmanda isiku seadusliku (seaduslike) esindaja(te) eesnimi 
ja perekonnanimi, ametikoht], 
 
kes on seotud toetusesaajaga nr [sisestage number] [toetusesaaja täielik ametlik nimetus], 
[lühinimetus], [õiguslik vorm], [ametlik registrinumber], kes on asutatud aadressil [täielik 
ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise number] („toetusesaaja”), 
 

nõustub kandma toetusesaajaga solidaarset vastutust 
 

summa osas, mille toetusesaaja [komisjonile] [ametile] võlgneb vastavalt toetuslepingule nr 
[sisestage lepingu number] [(sisestage akronüüm)] kuni kolmandale isikule hinnangulises 
eelarves ettenähtud ELi maksimaalse toetuse ulatuses (vt II lisa). 
 
Seotud kolmas isik nõustub tagasipööramatult ja tingimusteta maksma [komisjonile] 
[ametile] käesoleva deklaratsiooni alusel nõutud summa viivitamata ja esimesel nõudmisel. 
 
 
Seotud kolmanda isiku nimel                                
[eesnimi/perekonnanimi/ametikoht] 

allkiri 
    
Koostatud inglise keeles [koht] [kuupäev] 
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E. Kaudsed 
kulud

Kogukulud Laekumised
Hüvitismää

r %

ELi 
maksimaaln
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Taotletav ELi 
toetus

Teave 
kaudsete 

kulude kohta:

A. 1 Personal   D. 1. Reisimine

D. 2 Seadmed

Kulude vorm **** Tegelikud kulud
Tegelikud 

kulud 
Tegelikud 

kulud 
Tegelikud kulud 
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kulud 
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25%

⑤�  ühik : .....  kulud ühiku kohta... (ühikud ja kulud ühiku kohta on esitatud toetuslepingu 2. lisas)

(f)

(h)=0,25x((a)+(b
)+( c)+(f)+ (g)+ 

[(i1)]⑥+[(i2)]⑥-
(o))

**** Toetuse vormi kohta vt artikkel 5.

Deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 6).
Kulud saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega, mis esitatakse taotluse alusel või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt artiklid 17, 18 ja 22).
Viimase aruandlusperioodi kohta on esitatud kõik laekumised (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3).

 ühik: meetme heaks töötatud tunnid; kulud ühiku kohta (tunnitasu): arvutatud vastavalt toetusesaaja tavapärasele kuluarvestustavale

(n)

  ühik: meetme heaks töötatud tunnid; kulud ühiku kohta: XX eurot
   kindel määr: 25% toetuskõlblikest kuludest, mis ei hõlma otseseid allhankekulusid, mitterahaliste sissemaksete kulusid, kui neid sissemakseid ei kasutata toetusesaaja tööruumides, rahalise toetuse andmisega seotud otseseid kulusid, punktis F nimetatud ühikukulusid, kui need hõlmavad 
  ühik : … ; kulud ühiku kohta: XX eurot

 Toetusesaaja / seotud isik peab deklareerima kõik toetuskõlblikud kulud, isegi kui tegelikud kulud, ühikukulud ja kindlamääralised kulud ületavad eelarveprognoosis märgitud summad (vt 2. lisa). [Komisjon][Amet]  ei võta arvesse summasid, mida ei ole deklareeritud individuaalses 
raamatupidamisaruandes.

Toetusesaaja / seotud kolmas isik kinnitab, et:
Esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõele vastav.

D. Muud otsesed kulud

 lisada üksnes ühikukulud, mis ei hõlma kaudseid kulusid 

(g)

* Abikõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6.
* * Sõltuvalt liigist, võivad need kulud sisalda kaudseid kulusid või mitte.
       Kaudseid kulusid sisaldavad kulud on:  hoonete energiatõhususe mõõtmise kulud, teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise kulud ja kliiniliste uuringute kulud.
*** See on ELi toetuse teoreetiline summa, kui hüvitismäära kohaldatakse kõikide  aruandes esitatud kulude suhtes. Lõppmakse tegemisel piirdub ELi toetuse teoreetiline summa meetme jaoks maksimaalse toetussummaga.

XX eurot/tund XX eurot/ühik
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arv

Kokku 
..(i1)

A. 2 Otsese lepingu alusel 
töötavad füüsilised isikud

A. 5 Toetusesaajad, kes 
on füüsilised isikud, 
kes ei saa palka

A. 3 Lähetatud isikud

[A. 6 Töötajad juurdepääsu 
tagamiseks teadusuuringute 
infrastruktuurile]

D.3 Muud 
kaubad ja 
teenused

Ühikukulud  Ühikukulud 

D. 4 Suure 
teadustöö 
infrastruktuuri 
kulud

(k)

Meetme 
laekumised, mis 

tuleb esitada 
viimasel 

aruandlusperioodil 
vastavalt artikli 5 
lõike 3 punktile 3

Mitterahaliste 
sissemaksete 

kulud, kui neid 
sissemakseid ei 

kasutata 
toetusesaaja 
tööruumides

[F.1 ... kulud]** [F.2 ... kulud]**

(l) (m)Kokku (i2)

(j) = 
(a)+(b)+(c)+(d)+(e)
+(f)+(g)+(h)+(i1)+(i

2)

                                                                                           MITME TOETUSESAAJAGA TOETUSLEPINGU ÜLDISE NÄIDISE 4. LISA NÄIDIS

[TOETUSESAAJA [nimi]  /[SEOTUD KOLMANDA ISIKU]  [nimi] RAAMATUPIDAMISARUANNE

Toetuskõlblikud* kulud (eelarvekategooria kaupa) ELi rahaline toetus

(o)

Ühikukulud  Ühikukulud⑤ �

A. Otsesed personalikulud [F. ... kulud]

A.4 VKEde omanikud, 
kes ei saa palka
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Teadustegevuse ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020” rahastatavas 
toetuslepingus märgitud kuludega seotud faktiliste tulemuste sõltumatu aruande „Pädevuse 

tingimused” 
 
 Käesolevas dokumendis sätestatakse „Pädevuse tingimused”, mille alusel 
 
 [VALIK 1: [sisestage toetusesaaja nimi] („toetusesaaja”)] [VALIK 2: [sisestage seotud kolmanda 
isiku nimi] „seotud kolmas isik”), toetusesaajaga seotud kolmas isik [sisestage toetusesaaja nimi]  
(„toetusesaaja”)] 
 
nõustub kaasama  

 [sisestage audiitori juriidiline nimi] („audiitor”), 
 
et koostada programmi „Horisont 2020” toetuslepinguga [sisestage toetusleping, meetme nimi, 
akronüüm ja kestus] („leping”) seotud [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] koostatud 
raamatupidamisaruande („aruanne”)48 kohta faktiliste tulemuste sõltumatu aruande, ja 
 
et esitada lepingu artikli 20 lõikes 4 nimetatud raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi 
(„CFS”) komisjoni loodud kohustusliku aruandevormi põhjal. 
 
Leping on sõlmitud teadustegevuse ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (H2020) alusel 
toetusesaaja ja [VALIK 1: [Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Komisjon („komisjon”)] [VALIK 2: 
Euroopa Aatomienergiaühenduse („Euratom”), keda esindab Euroopa Komisjon („komisjon”)] 
[VALIK 3: [Teadusuuringute Rakendusameti (REA)] [Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti 
(ERCEA)] [Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (INEA)] [Väikeste ja Keskmise Suurusega 
Ettevõtjate Rakendusameti (EASME)] („amet”) vahel vastavalt Euroopa Komisjoni („komisjon”“) 
antud volitustele.] 
 
[Komisjoni] [ametit] nimetatakse lepingu allkirjastajana ainult koos toetusesaajaga. [Euroopa Liit] 
[Euratom] [amet] ei ole käesoleva kokkuleppe osapool. 
 
1.1 Töövõtu ese 
 
Koordinaator peab 60 päeva jooksul pärast viimase aruandeperioodi lõppu esitama [komisjonile] 
[ametile] lõpparuande, mis peab sisaldama muude dokumentide hulgas raamatupidamisaruande õigust 
kinnitavat tõendit iga toetusesaaja kohta ja iga seotud kolmanda isiku kohta, kes taotleb kokku 
vähemalt 325 000 euro suurust toetust, et hüvitada tegelikud kulud ja ühikukulud, mis on 
arvutatud tema tavapärase kuluarvestustava alusel (vt lepingu artikli 20 lõige 4).  
Raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend peab katma toetusesaaja või seotud kolmanda isiku 
kõiki ülalnimetatud aruandeperioode. 
 
Toetusesaaja peab esitama koordinaatorile raamatupidamisaruande õigust kinnitava tõendi iseenda 
kohta ja enda seotud kolmanda(te) isiku(te) kohta, kui raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend 
tuleb lisada lõpparuandele lepingu artikli 20 lõike 4 alusel. 
 
Raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend koosneb kahest eraldi dokumendist: 
 

- Pädevuse tingimused, mille allkirjastavad [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] ja audiitor; 
- Audiitori sõltumatu faktiliste tulemuste aruanne („aruanne”), mis väljastatakse audiitori 

päisega, on audiitori (või pädeva ametiisiku) poolt kuupäevastatud, templiga varustatud ja 

                                                 
48 Mille puhul lepingualused kulud on deklareeritud (vt näidist „Raamatupidamisaruannete  standardvorm“ toetuslepingu 4. lisas). 
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allkirjastatud ning sisaldab audiitori poolt läbiviidavaid kokkuleppelisi menetlusi 
(„menetlused”) ja audiitori poolt kinnitatud standardseid faktilisi tulemusi („tulemused”). 

 
Kui raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend peab olema lõpparuandele lisatud vastavalt lepingu 
artikli 20 lõikele 4, ei saa lepinguga seotud lõppmakse taotlust esitada ilma raamatupidamisaruande 
õigsust kinnitava tõendita. Sellegipoolest ei takista raamatupidamisaruande tõendiga kaetud kulude 
hüvitamise makse [komisjonil] [ametil], Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal 
viia läbi kontrolle, läbivaatusi, auditeerimisi ja uurimisi vastavalt lepingu artiklile 22. 
 
1.2 Kohustused 
 
[Toetusesaaja] [seotud kolmas isik]: 

• peab koostama raamatupidamisaruande(d) lepingu alusel finantseeritud meetme kohta 
vastavalt lepingust tulenevatele kohustustele. Raamatupidamisaruanne 
(raamatupidamisaruanded) tuleb koostada vastavalt [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] 
arveldus- ja raamatupidamissüsteemile ning nende aluseks olevatele kontodele ja arvetele. 

• peab saatma raamatupidamisaruande(d) audiitorile; 
• vastutab raamatupidamisaruande (raamatupidamisaruannete) õigsuse eest; 
• vastutab audiitorile tema menetluste läbiviimiseks esitatud teabe täielikkuse ja õigsuse eest. Ta 

peab esitama audiitorile kirjaliku esitiskirja nende aruannete toetuseks. Kirjalik esitiskiri peab 
nimetama aruannete poolt kaetava perioodi ja peab olema kuupäevastatud; 

• aktsepteerib, et audiitor ei saa menetlusi läbi viia, kui talle ei anta täielikku juurdepääsu 
[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] personalile ja arvepidamisele ja muudele 
asjassepuutuvatele arvetele ja dokumentidele. 

 
Audiitor:  

•  [Vaikevalik 1: on kvalifitseeritud tegema kohustuslikke raamatupidamisdokumentide auditeid 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/43/EÜ, mis 
käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit 
ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ, või samalaadsete siseriiklike õigusnormidega]. 

•  [Valik 2, kui toetusesaajal või seotud kolmandal isikul on sõltumatu ametiisik: on pädev ja 
sõltumatu ametiisik, keda asjaomased riigiasutused on seaduslikult volitanud toetusesaajat 
kontrollima]. 

•  [Valik 3, kui toetusesaaja või seotud kolmas isik on rahvusvaheline organisatsioon: on [sise-] 
[välis-] audiitor kooskõlas rahvusvahelise organisatsiooni raamatupidamise sise-eeskirjade ja 
menetlustega]. 
 

Audiitor: 
• peab olema toetusesaajast [ja seotud kolmandast isikust] sõltumatu, eeskätt ei tohi ta olla 

seotud [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] raamatupidamisaruande (-aruannete) 
koostamisega; 

• peab kavandama töö nii, et menetlusi oleks võimalik läbi viia ja tulemusi oleks võimalik 
hinnata; 

•  peab kinni pidama ette nähtud menetlustest ja kohustuslikust aruandevormist; 
•  peab töövõtu läbi viima kooskõlas käesolevate pädevuse tingimustega; 
• peab dokumenteerima asjaolud, mis on aruande kinnitamiseks olulised; 
• peab rajama oma aruande kogutud tõenditele; 
• peab esitama aruande [toetusesaajale] [seotud kolmandale isikule]. 

Komisjon sätestab menetlused, mille audiitor peab läbi viima. Audiitor ei vastuta nende sobivuse või 
asjakohasuse eest.  Kuna käesolev töövõtt ei ole kindlust andevtöövõtt, ei esita audiitor auditiarvamust 
või kinnitavat avaldust.  



Toetusleping nr: [sisestage number][sisestage akronüüm][sisestage peakutse konkursikutse tunnus] 
 

H2020 Toetuslepingute näidis: Mitme toetusesaajaga toetuslepingute üldine näidis, detsember 2013 
 
 

4 
 

 
1.3 Kohaldatavad standardid 
 
Audiitor peab vastama käesolevatele pädevuse tingimustele ja järgmistele standarditele49: 
 

-  rahvusvahelised seotud teenuste standardid (ISRS) 4400 „Finantsandmete kontrollimine 
kokkuleppelise protseduuri kohaselt”, mis on välja andnud Rahvusvaheline Raamatupidajate 
Föderatsioon (IFAC); 

- IFACi välja antud elukutseliste raamatupidajate eetikanormid. Kuigi standardis ISRS 4400 
sätestatakse, et sõltumatus ei ole kokkuleppeliste menetluste läbiviimise töövõtuks vajalik 
nõue, nõuab [komisjon] [amet], et audiitor vastaks ka koodeksis sätestatud sõltumatuse 
nõudele. 

 
Audiitori aruandes tuleb kinnitada, et kõnealuse aruande koostamisel ei esinenud audiitori ja 
toetusesaaja [ja seotud kolmanda isiku] vahel huvide konflikte, ja tuleb täpsustada – kui teenuse eest 
esitatakse arve – audiitorile aruande koostamise eest makstava tasu kogusumma. 
 
1.4 Aruande esitamine 
 
Aruanne tuleb kirjutada lepingu keeles (vt lepingu artikli 20 lõige 7).  
 
Lepingu artikli 22 kohaselt on [komisjonil] [ametil], Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa 
Kontrollikojal õigus auditeerida mis tahes tööd, mida tehakse [Euroopa Liidu] [Euratomi] meetmete 
raames ja mille kulude hüvitamist taotletakse [Euroopa Liidult] [Euratomilt].  See hõlmab käesoleva 
töövõtuga seotud tööd. Audiitor peab võimaldama juurdepääsu kõigile käesoleva ülesandega seotud 
töödokumentidele (näiteks tunnitasu kalkulatsioonid, tegevuse heaks deklareeritud aja 
verifitseerimine), kui [komisjon] [amet], Euroopa Pettustevastane Amet või Euroopa Kontrollikoda 
neid nõuab. 
 
1.5 Ajastamine 
 
Aruanne tuleb esitada [pp kuu aaaa-ks]. 
 
1.6 Muud tingimused 
 
 [[Toetusesaaja] [seotud kolmas isik] ja audiitor võivad kasutada käesolevat jaotist, et kokku leppida 
muudes eritingimustes, näiteks audiitori tasud, vastutus, kohaldatav õigus.  Sellised eritingimused ei 
tohi olla vastuolus eespool sätestatud tingimustega.] 
 
 
 [audiitori juriidiline nimi]  [[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] juriidiline 
nimi] 
 [volitatud esindaja nimi ja ametikoht]  [volitatud esindaja nimi ja ametikoht] 
 [pp kuu aaaa]  [pp kuu aaaa] 
Audiitori allkiri [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] allkiri 

                                                 
49Kõrgeimad kontrolliasutused, kes kohaldavad INTOSAI standardeid, võivad menetlusi läbi viia rahvusvaheliste seotud teenuste standardite 
(ISRS) 4400 ja IFACi väljaantud elukutseliste raamatupidajate eetikanormide asemel vastavate kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste 
standardite ja INTOSAI välja antud eetikanormide kohaselt. 
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Faktiliste tulemuste sõltumatu aruanne programmi „Horisont 2020” teadustegevuse ja 

innovatsiooni raamprogrammi alusel deklareeritud kulude kohta 
 
 
 (Trükkida audiitori kirjaplangile) 
 
Saaja 
[kontaktisiku(te) nimi], [ametinimetus] 
[[toetusesaaja][seotud kolmanda isiku] nimi] 
[ aadress] 
[pp kuu aaaa] 
 
Lugupeetud [kontaktisiku(te) nimi] 
 
Nagu lepiti kokku [pp kuu aaaa] pädevuse tingimustes  
 
[VALIK 1: [sisestage toetusesaaja nimi] („toetusesaajaga”)] [VALIK 2: [sisestage seotud kolmanda 
isiku nimi] („seotud kolmanda isikuga”), toetusesaajaga seotud kolmanda isikuga [sisestage 
toetusesaaja nimi] („toetusesaajaga”)], 
 
oleme meie,  

 [audiitori nimi] („audiitor”), 
kes on asutatud aadressil 

 [täielik aadress/linn/liidumaa/maakond/riik], 
keda esindab  

 [volitatud esindaja nimi ja ametikoht], 
 
viinud läbi kokkuleppelised menetlused seoses [toetusesaaja][seotud kolmanda isiku] 
raamatupidamisaruandes (raamatupidamisaruannetes) 50 deklareeritud kuludega, mis puudutavad 
toetuslepingut  
 [sisestage toetustoetuslepingu viide: meetme number, nimetus ja akronüüm] („leping”), 
 
mille kogukuludeks on deklareeritud 
 [kogusumma] eurot, 
 
ja tegelike kulude ning „vastavalt [toetusesaaja] [kolmanda isiku] kuluarvestustavadele 
ühikukuludena deklareeritud otseste personalikulude” summa oli 
 
 [tegelike kulude ning „vastavalt [toetusesaaja] [kolmanda isiku] kuluarvestustavadele ühikukuludena 
deklareeritud otseste personalikulude” summa] eurot, 
 
ja esitame oma faktiliste tulemuste sõltumatu aruande („aruanne”"), kasutades teiega 
kokkulepitud kohustuslikku aruandevormi. 
 
Aruanne 
 
Meie töövõtt viidi läbi kooskõlas käesolevale aruandele lisatud pädevuse tingimustega. Aruanne 
sisaldab läbiviidud kokkuleppelisi menetlusi („menetlused”) ja uuritud standardseid faktilisi tulemusi 
(„tulemused”). 
 
                                                 
50 Mille puhul toetusesaaja deklareeris lepingualuseid kulusid (vt näidist „Raamatupidamisaruannete standardvorm” toetuslepingu 4. lisas). 
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Menetlused viidi läbi ainult selleks, et abistada [komisjoni] [ametit] hindamisel, kas [toetusesaaja] 
[seotud kolmanda isiku] kulud lisatud raamatupidamisaruandes (raamatupidamisaruannetes) olid 
deklareeritud vastavalt lepingule. [Komisjon] [amet] teeb oma järeldused vastavalt aruandele ja 
lisateabele, mida ta võib nõuda. 
 
Menetluste ulatuse määras kindlaks komisjon. Seetõttu ei vastuta audiitor nende sobivuse ega 
asjakohasuse eest. Kuna läbiviidud menetlused ei ole ei rahvusvaheliste auditeerimisstandardite või 
rahvusvaheliste läbivaatamise töövõtu standardite alusel tehtud audit ega läbivaatamine, ei esita 
audiitor raamatupidamisaruandeid kinnitavat avaldust. 
 
Kui audiitor oleks viinud läbi täiendavad menetlused või [toetusesaaja][seotud kolmanda isiku] 
raamatupidamisaruannete auditi vastavalt rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele või 
rahvusvahelistele läbivaatuskontrollide standarditele, oleksid muud asjaolud võinud tähelepanu 
pälvida ja need oleksid aruandes kajastatud. 
 
Mittekohalduvad tulemused 
Hindasime ülalnimetatud raamatupidamisaruannet (raamatupidamisaruandeid) ja peame järgmisi 
tulemusi mittekohalduvaks. 
Selgitus (aruandest eemaldada): 
Kui tulemus oli mittekohalduv, tuleb see tähistada tähisega „N.A.” („ei kohaldata“) tabeli parempoolse veeru 
vastavas reas ning see tähendab, et audiitor ei pidanud järeldust kinnitama ja sellega seotud menetlusi ei olnud 
vaja läbi viia. 
Tulemuse mittekohalduvuse põhjused peavad olema ilmsed, st 

 i) kui teatud kategooria all kulusid ei deklareeritud, siis sellega seotud tulemust (tulemusi) ja menetlust 
(menetlusi) ei kohaldata; 

ii) kui teatud menetlus(t)e suhtes kehtestatud tingimus ei ole täidetud, siis vastavat (vastavaid) tulemust 
(tulemusi)) ja menetlust (menetlusi) ei kohaldata. Näiteks „toetusesaajate suhtes, kellel on kontod 
muus vääringus kui euro“, ei kohaldata menetlust ja tulemust, mis on seotud „toetusesaajatega, 
kellel on kontod eurodes“. Analoogselt, kui lisatasu ei maksta, siis lisatasuga seotud tulemust 
(tulemusi) ja menetlust (menetlusi) ei kohaldata. 

 
Loetlege siin kõik tulemused, mida peate käesolevas kontrollis mittekohalduvaks, ja põhjendage 
mittekohalduvuse põhjusi. 
 
 
Erandid 
Välja arvatud allpool loetletud erandid, esitas [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] audiitorile kõik 
dokumendid ja raamatupidamisandmed, mida audiitor nõutud menetluste läbiviimiseks ja leidude 
hindamiseks vajas. 
Selgitus (aruandest eemaldada): 

- Kui audiitor ei olnud võimeline soovitud menetlust edukalt lõpule viima, tuleb see tabeli parempoolse 
tulba vastavas reas tähistada tähisega „E“ („erand”). Põhjus, mis takistas audiitoril menetluse 
läbiviimist, näiteks võimetus hankida võtmeteavet või andmete mittekättesaadavus, tuleb märkida 
allpool.  

 Kui audiitor ei saa pärast vastava menetluse läbiviimist standardset tulemust kinnitada, tuleb see samuti 
tähistada tähisega „E“ („erand”) ja märkida võimaluse korral allpool põhjused, miks leitut ei täidetud, ja selle 
võimaliku mõju. 

 
Loetlege siin kõik erandid ja lisage kogu teave iga erandi põhjuse ja võimalike tagajärgede 
kohta, kui need on teada. Kui erand on mõõdetav, lisage vastav summa. 
….  
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Näide (eemaldada aruandest): 
1. Toetusesaaja ei suutnud tõendada tulemuse nr 1 ... kohta, sest ... 
2. Tulemust nr 30 ei menetletud, sest toetusesaaja kasutatud ühikukulude arvutamise metoodika 

erines komisjoni heakskiidetust. Erinevused olid järgmised: … 
3. Pärast tulemuse nr 31 kinnitamiseks kokkulepitud menetluste läbiviimist leidis audiitor erinevuse 

summas __________ eurot. Erinevust võib selgitada järgmiselt: ...  
 
Täiendavad märkused 
 
Lisaks läbiviidud erimenetluste tulemuste esitamisele soovib audiitor esitada järgmised üldised 
märkused: 
 Näide (eemaldada aruandest): 

1. Tulemuse nr 8 puhul loeti lisatasu tingimused täidetuks, sest ... 
2. Et kinnitada tulemus nr 15, viisime läbi järgmised lisamenetlused: ….  

 
Käesoleva aruande kasutamine 
 
Käesolevat aruannet võib kasutada ainult ülalkirjeldatud eesmärgil. See on koostatud üksnes 
[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] ja [komisjoni] [ameti] konfidentsiaalseks kasutamiseks ja 
ainult esitamiseks [komisjonile] [ametile] seoses lepingu artikli 20 lõikes 4 sätestatud nõuetega. 
[Toetusesaaja] [seotud kolmas isik] või [komisjoni] [ameti] ei tohi kasutada aruannet ühelgi muul 
eesmärgil, samuti ei või seda edastada muudele isikutele. [Komisjon] [Amet] võib aruande 
avalikustada ainult volitatud isikutele, eeskätt Euroopa Pettustevastasele Ametile (OLAF) ja Euroopa 
Kontrollikojale.  
 
Käesolev aruanne on seotud ainult [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] poolt [komisjonile] 
[ametile] lepingu jaoks esitatud raamatupidamisaruandega (raamatupidamisaruannetega). Seetõttu ei 
laiene see [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] ühelegi teisele raamatupidamisaruandele 
(raamatupidamisaruannetele). 
 
Audiitori ja toetusesaaja [ja seotud kolmanda isiku] vahel ei esinenud käesoleva aruande koostamisel 
huvide konflikti51. Audiitorile aruande esitamise eest makstud tasu kogusumma oli ____ eurot (sh 
_____ eurot mahaarvatavat käibemaksu). 
 
Arutame meeleldi teiega meie aruannet ja anname hea meelega lisateavet või abi. 
 
[audiitori juriidiline nimi] 
[volitatud esindaja nimi ja ametikoht] 
[pp kuu aaaa] 
Audiitori allkiri 

                                                 
51 Huvide konflikt tekib, kui audiitori tõendi koostamise objektiivsust on rikutud tegelikult või näivalt, näiteks kui audiitor:  
-  osales raamatupidamisaruannete koostamises;  
- saab otsest kasu, kui tõend peaks heaks kiidetama; 
- on lähedalt seotud ükskõik millise toetusesaajat esindava isikuga; 
- on toetusesaaja direktor, usaldusisik või partner või 
- on mis tahes muus olukorras, mis rikub tema sõltumatust või suutlikkust koostada tõend erapooletult. 



Toetusleping nr: [sisestage number][sisestage akronüüm][sisestage peakutse konkursikutse tunnus] 
 

 H2020 Toetuslepingute näidis: Mitme toetusesaajaga toetuslepingute üldine näidis, detsember 2013 
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Audiitori poolt läbiviidavad kokkulepitud menetlused ja kinnitatavad standardsed faktilised tulemused 
 
Euroopa Komisjonil on õigus i) anda audiitorile täiendavaid juhiseid seoses järgitavate menetlustega või kinnitatavate faktidega ning nende esitamise viisiga 
(see võib sisaldada näidisülevaadet ja tulemusi) ja ii) menetlusi muuta, teavitades toetusesaajat sellest kirjalikult. Menetlused viiakse läbi audiitori poolt, et 
kinnitada alltoodud tabelis loetletud standardsed faktilised tulemused. 
Kui see tõend puudutab seotud kolmandat isikut, loetakse kõik alltoodud viited „toetusesaajale” viideteks „seotud kolmandale isikule”. 

Veerus „tulemus” on kolm erinevat võimalust: „C”, „E” ja „N.A”: 

  „C” on „kinnitatud” ja tähendab, et audiitor saab kinnitada „standardset faktilist tulemust”, ja seega ei ole erandit, millest teada anda. 
  „E” on „erand” ja tähendab, et audiitor viis menetlused läbi, aga ei saa „standardset faktilist tulemust” kinnitada, või et audiitor ei saanud teatud 

menetlust läbi viia (näiteks kuna ei olnud võimalik hankida võtmeteavet või kuna andmed ei olnud kättesaadavad). 
  „N.A.” on „ei kohaldata” ja tähendab, et audiitor ei pidanud tulemust uurima ja sellega seotud menetlust (menetlusi) ei olnud vaja läbi viia. Teatud 

tulemuste mittekohalduvuse põhjused peavad olema ilmsed, st i) kui teatud kategooria all kulusid ei deklareeritud, siis sellega seotud tulemust 
(tulemusi) ja menetlust (menetlusi) ei kohaldata; ii) kui teatud menetlus(t)e suhtes kehtestatud tingimus ei ole täidetud, siis vastavat (vastavaid) 
tulemust  (tulemusi) ja menetlust (menetlusi) ei kohaldata. Näiteks „toetusesaajate suhtes, kellel on kontod muus vääringus kui euro”, ei kohaldata 
menetlust, mis on seotud „toetusesaajatega, kellel on kontod eurodes”. Analoogselt, kui lisatasu ei maksta, siis lisatasuga seotud tulemust (tulemusi) ja 
menetlust (menetlusi) ei kohaldata.  

 
 

Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

A TOETUSESAAJA POOLT VASTAVALT TEMA KULUARVESTUSTAVADELE ARVUTATUD TEGELIKUD PERSONALIKULUD JA 
ÜHIKUKULUD 

 Et viia läbi käesolevas A jaos toodud järjestikustes punktides märgitud menetlused, koostab 
audiitor valimi isikutest, kellega seotud kulud on raamatupidamisaruandes 
(raamatupidamisaruannetes) deklareeritud.  

 (Et valim oleks representatiivne, tuleks see moodustada juhuslikult.) Täielik kaetus on nõutav 
siis, kui inimesi on alla kümne (sh töötajad, otsese lepingu alusel töötavad füüsilised isikud ja 
kolmanda isiku poolt lähetatud personal), muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme 
inimest või 10% inimeste koguarvust olenevalt sellest, kumb arv on suurem) 
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

Audiitor moodustas valimi _______ inimesest, inimeste koguarv oli _____. 

A.1 PERSONALIKULUD 

Valimisse kaasatud ja töölepingu või võrdväärse dokumendi alusel töötavatele isikute puhul 
(individuaalsete tegelike personalikulude ja ühikukuludena deklareeritud personalikulude üldised 
menetlused) 

Et kinnitada järgmises veerus loetletud standardseid faktilisi tulemusi 1–5, vaatas audiitor läbi 
toetusesaaja poolt esitatud järgmise teabe / järgmised dokumendid: 

o valimisse kaasatud inimeste loend, kus on märgitud periood(id), mille jooksul nad 
meetme heaks töötasid, nende ametikoht (klassifikatsioon või kategooria) ja lepingu liik; 

o valimisse kaasatud töötajate palgalehed; 
o raamatupidamisaruandes (raamatupidamisaruannetes) deklareeritud personalikulude 

võrdlus raamatupidamissüsteemiga (raamatupidamisarvestus ja pearaamat) ja 
palgasüsteemiga; 

o teave valimisse kaasatud personali tööalase staatuse ja töötingimuste kohta, eelkõige 
nende töölepingute või samaväärse dokumendi kohta; 

o toetusesaaja tavapärane praktika palgaküsimustes (näiteks palgapoliitika, ületundide 
tasustamise poliitika, muutuv töötasu); 

o maksude, töö- ja sotsiaalkindlustuse suhtes kohaldatav riiklik õigus ja 
o muud dokumendid, mis toetavad deklareeritud personalikulusid. 

Audiitor kinnitas ka kõigi hüvitiskomponentide toetuskõlblikkust (vt toetuslepingu artikkel 6) ja 
arvutas uuesti valimisse kaasatud töötajate personalikulud. 

1) Töötajad on i) toetusesaaja poolt 
otse palgatud vastavalt riiklikele 
õigusaktidele, ii) toetusesaaja 
ainuisikulise tehnilise järelevalve 
ja vastutuse all ning iii) 
tasustatud vastavalt toetusesaaja 
tavapärasele praktikale. 

 

) Personalikulud on registreeritud 
toetusesaaja raamatupidamis-
/palgasüsteemis. 

 

3) Kulud on raamatupidamis- ja 
palgadokumentidega piisavalt 
toetatud ja nendega vastavuses. 

 

4) Personalikulud ei sisalda 
toetuskõlbmatuid elemente.   

5) Meetme jaoks esitatud 
personalikulude ja audiitori poolt 
uuesti arvutatud personalikulude 
vahel ei ole vastuolusid. 
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

Täiendavad menetlused, kui makstakse „lisatasu”  

Et kinnitada järgmises veerus loetletud standardseid faktilisi tulemusi 6–9, audiitor: 

o vaatas läbi toetusesaaja esitatud asjakohased dokumendid (õiguslik vorm, seadusest 
tulenevad / muul alusel siduvad kohustused, toetusesaaja tavapärane praktika lisatasude 
puhul, selle arvutamise kriteeriumid...); 

o arvutas uuesti meetme jaoks toetuskõlbliku lisatasu vastavalt saadud dokumentidele (töö 
täistööajaga või osalise tööajaga, eksklusiivne või mitteeksklusiivne töötamine meetme, 
raames jne), et jõuda kohaldatava täistööajaga töötajat/aastas ja proportsionaalse 
summani (vt punktides A.2 „töötunnid” ja A.4 „aja registreerimise süsteem”“ nimetatud 
menetluste raames kogutud andmed). 

 

KUI OSA TÖÖTAJALE MAKSTAVAST TASUST EI OLE VASTAVALT RIIKLIKELE 
ÕIGUSAKTIDELE VÕI TÖÖLEPINGULE KOHUSTUSLIK („LISATASU”) JA ON VASTAVALT 
ARTIKLI 6 LÕIKE 2 PUNKTI A.1 TINGIMUSTELE TOETUSKÕLBLIK, VÕIB SELLE ESITADA 
MEETME JAOKS TOETUSKÕLBLIKU KULUNA KUNI ALLJÄRGNEVA SUMMANI: 

 (A) KUI ISIK TÖÖTAB KOGU TÄISAASTA TÄISTÖÖAJAGA JA ÜKSNES MEETME 
HEAKS: KUNI 8000 EUROT AASTAS 

 (B) KUI ISIK TÖÖTAB ÜKSNES MEETME HEAKS, KUID MITTE TÄISTÖÖAJAGA EGA 
KOGU AASTA JOOKSUL: KUNI VASTAVA PROPORTSIONAALSE SUMMANI 8000 EUROST 
VÕI 

 (C) KUI ISIK EI TÖÖTA ÜKSNES MEETME HEAKS: KUNI VASTAVALT ARTIKLI 6 LÕIKE 2 
PUNKTILE A.1 ARVUTATUD PROPORTSIONAALSE SUMMANI. 

6) „Lisatasu” maksev toetusesaaja 
on mittetulunduslik 
õigussubjekt. 

 

7) Lisatasu suurus vastab 
toetusesaaja tavapärasele 
tasustamisviisile ja nii 
toimitakse järjepidevalt, kui 
vajatakse sama liiki tööd või 
asjatundjate teadmisi.  

 

8) Lisatasu arvestamise 
kriteeriumid on objektiivsed ja 
toetusesaaja kasutab neid 
pidevalt, sõltumata kasutatavast 
rahastamisallikast. 

 

9) Meetme jaoks esitatud 
personalikuludes sisalduva 
lisatasu suurus ei ületa 8000 
eurot aastas täistööajaga 
töötamisel (ega vastavat 
proportsionaalset summat, kui 
isik ei tööta meetmega aasta 
jooksul täistööajaga või ei tööta 
ainult meetmega). 

 

Täiendavad menetlused juhul, kui kohalduvad „toetusesaaja poolt vastavalt tema 10) Raamatupidamisaruandes 
märgitud personalikulud on 
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

kuluarvestustavale arvutatud ühikukulud:  

Lisaks ülaltoodud menetluste läbiviimisele, et kinnitada faktilisi tulemusi 1–5 ja vajaduse korral 
ka tulemusi 6–9, viis audiitor läbi järgmised menetlused, et kinnitada järgmises veerus loetletud 
standardsed faktilised tulemused 10–13: 

o omandas ühikukulude arvutamiseks toetusesaaja kuluarvutamistava kirjelduse; 

o kontrollis, kas toetusesaaja kuluarvestustava rakendati käesoleva raamatupidamisaruande 
õigsust kinnitava tõendi raames kontrollitavates raamatupidamisaruannetes 

o kontrollis, kas valimisse kaasatud töötajad on paigutatud õigesse kategooriasse (vastavalt 
toetusesaaja poolt kasutatavatele personalikategooriate loomise kriteeriumidele), 
kontrollides lepinguid/personalidokumente või analüütilisi raamatupidamisdokumente 

o  kontrollis, kas ühikukulude arvutamisel kasutatud personali kogukulu ja seadusest 
tulenevatel kontodel registreeritud personali kogukulude vahel ei ole erinevust; 

o  kontrollis, kas tegelikke personalikulusid kohandati vastavalt eelarvestatud või hinnatud 
elementidele ja kui see nii on, siis kontrollis, kas kasutatud elemendid on tegelikult 
arvutamise jaoks olulised, objektiivsed ja dokumentidega kinnitatud. 

arvutatud vastavalt toetusesaaja 
kuluarvestustavale. Seda 
metoodikat kasutati 
järjekindlalt kõigis H2020 
meetmetes. 

11) Töötajad on paigutatud õigesse 
kategooriasse.  

12) Ühikukulude arvutamisel 
kasutatud personali kogukulu 
vastab seadusest tulenevatel 
kontodel registreeritud 
kuludele. 

 

13) Toetusesaaja poolt ühikukulu 
arvutamisel kasutatud 
hinnangulised või eelarvestatud 
elemendid on personalikulude 
arvutamisel asjakohased ning 
vastavad objektiivsele ja 
verifitseeritavale teabele. 

 

Valimisse kaasatud toetusesaajaga muu otselepingu kui töölepingu alusel töötavate füüsiliste 
isikute, näiteks konsultantide (mitte alltöövõtjate) puhul. 

Et kinnitada järgmises veerus loetletud standardseid faktilisi tulemusi 14–18, vaatas audiitor läbi 
toetusesaaja poolt esitatud järgmise teabe / järgmised dokumendid: 

o lepingud, eelkõige kulud, lepingu kestus, töö kirjeldus, töötamise koht, tulemuste 
omandiline kuuluvus ja toetusesaajale aruandmise kohustused; 

o samasse kategooriasse kuuluva personali töötingimused, et võrrelda kulusid, ja; 

14) Füüsilised isikud on 
aruandekohustuslikud 
toetusesaaja ees (töötavad 
vastavalt toetusesaaja 
juhistele). 

 

15) Nad töötavad toetusesaaja 
ruumides (kui ei ole 
toetusesaajaga teisiti kokku 
lepitud). 
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

 mis tahes muud dokumendid, mis toetavad deklareeritud kulusid ja nende registreerimist (näiteks 
arved, raamatupidamisdokumendid). 

16) Tehtud töö tulemused kuuluvad 
toetusesaajale.  

17) Nende kulud ei erine 
märkimisväärselt toetusesaaja 
heaks töölepingu aluse 
töötavate ja sarnaseid 
ülesandeid täitvate isikute 
kuludest. 

 

18) Kulud on tõendatud 
auditeeritud tõenditega ja 
registreeritud 
raamatupidamisdokumentides. 

 

Valimisse kaasatud kolmanda isiku poolt lähetatud personali suhtes (v.a alltöövõtjad) 

Et kinnitada järgmises veerus loetletud standardseid faktilisi tulemusi 19–22, vaatas audiitor läbi 
toetusesaaja poolt esitatud järgmise teabe / järgmised dokumendid: 

o nende lähetusleping(ud), eelkõige kulud, kestus, töö kirjeldus, töötamise koht ja 
tulemuste omandiline kuuluvus; 

o kui toetusesaaja hüvitab kolmandale isikule kättesaadavaks tehtud ressursid 
(mitterahalised maksed raha vastu): dokumendid, mis tõendavad deklareeritud kulusid 
(näiteks leping, arve, pangamakse ja selle raamatupidamises/palgalehel registreerimise 
tõend) ja raamatupidamisaruande (raamatupidamisaruannete) vastavus 
raamatupidamissüsteemiga (raamatupidamisarvestus ja pearaamat) ning tõendid, et 
kolmanda isiku poolt esitatud arve ei sisalda kasumit;  

o kui toetusesaaja ei hüvita kolmandale isikule kättesaadavaks tehtud ressursse 
(mitterahalised maksed tasuta): kolmanda isiku poolt tegelikult kantud kulude tõend 
toetusesaajale tasuta kättesaadavaks tehtud ressursside eest, näiteks kolmanda isiku poolt 

19) Lähetatud personal on 
aruandluskohustuslik 
toetusesaaja ees ja töötab 
toetusesaaja ruumides (kui ei 
ole toetusesaajaga teisiti kokku 
lepitud).  

 

20) Tehtud töö tulemused kuuluvad 
toetusesaajale.  

Kui personal lähetatakse tasu eest:  

21) Deklareeritud kulud on 
dokumentaalselt tõestatud ja 
registreeritud toetusesaaja 
raamatupidamises. Kolmas isik 
ei taotle kasumit.  
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

väljastatud selliste kulude deklaratsioon ning selle kolmanda isiku 
raamatupidamises/palgalehel registreerimise tõend;  

 mis tahes muud dokumendid, mis täiendavad deklareeritud kulusid (näiteks arved, 
raamatupidamisdokumendid). 

Kui personal lähetatakse tasuta:  

22) Deklareeritud kulud ei ületa 
kolmanda isiku kulusid 
vastavalt kolmanda isiku 
dokumentidele ja on 
dokumentaalselt tõestatud. 

 

A.2 TÖÖTUNNID 

Et kinnitada järgmises veerus loetletud standardseid faktilisi tulemusi 23–28, vaatas audiitor läbi 
asjakohased dokumendid, eelkõige riiklikud õigusaktid, valimisse kaasatud isikute töölepped ja -
lepingud ja tööaja arvestuse, et kinnitada, et: 

o arvestatud aastased töötunnid on arvutatud vastavalt ühele allpool loetletud meetoditest,  

o täistööajale vastavate ekvivalentide määrad töötajatele, kes ei tööta täistööajaga, on 
arvutatud õigesti. 

Kui toetusesaaja kasutab meetodit B, kontrollib audiitor, kas tehtud töötundide koguarv on 
arvutatud õigesti ja kas lepingud määravad kindlaks aastas ettenähtud töötunnid.  

Kui toetusesaaja kasutab meetodit C, kontrollib audiitor, kas tunnitasu arvutamisel rakendatavad 
„aastas ettenähtud töötunnid” vastavad vähemalt 90%-le „standardsetest aastas ettenähtud 
töötundidest”. Audiitor saab seda teha ainult siis, kui standardsete aastas ettenähtud töötundide 
arvutused on tõendatud dokumentidega, näiteks riigi õigusaktidega, töölepetega ja -lepingutega.  

 TOETUSESAAJA TÖÖTUNNID TÄISTÖÖAJAGA INIMESTE PUHUL VASTAVALT ÜHELE JÄRGMISTEST 
MEETODITEST:  

A.1720 TÖÖTUNDI AASTAS (PROPORTSIONAALSELT ISIKUTE PUHUL, KES EI TÖÖTA TÄISTÖÖAJAGA) 

B.ISIKU POOLT TOETUSESAAJA HEAKS AASTAS TÖÖTATUD TUNDIDE KOGUARV (SEDA MEETODIT 
NIMETATAKSE JÄRGMISES VEERUS KA „TÖÖTATUD TUNDIDE KOGUARVUKS”). TÖÖTATUD 

23) Toetusesaaja kasutab meetodit 
[valige üks ja kustutage teised] 

[A: 1720 tundi] 

[B: „töötatud tundide 
koguarv”] 

[C: „aastane töötundide 
koguarv” vastavalt 
arvestustavale]  

 

24) Töötunnid on arvutatud iga-
aastaselt.  

25) Täistööajale vastavate 
ekvivalentide määrad 
töötajatele, kes ei tööta 
täistööajaga, on arvutatud 
õigesti. 

 

Kui toetusesaaja kasutab meetodit 
B. 

26) „Aastas ettenähtud töötundide” 
arvu arvutamine on 
verifitseeritav vastavalt 
toetusesaaja esitatud 
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

TUNDIDE KOGUARVU ARVUTUS ON TEHTUD JÄRGMISELT: ISIKU AASTAS ETTENÄHTUD 
TÖÖTUNNID VASTAVALT TÖÖLEPINGULE, ASJAOMASELE TÖÖLEPPELE VÕI RIIGI ÕIGUSAKTIDELE 
PLUSS TÖÖTATUD ÜLETUNNID MIINUS TÖÖLT PUUDUMISED (NÄITEKS HAIGUSE TÕTTU VÕI 
MUUDEL PÕHJUSTEL). 

C. STANDARDNE AASTANE TÖÖTUNDIDE ARV, MIDA TOETUSESAAJA PERSONALI SUHTES VASTAVALT 
OMA KULUARVESTUSTAVALE KOHALDAB (SEDA MEETODIT NIMETATAKSE JÄRGMISES VEERUS KA 
„AASTASEKS TÖÖTUNDIDE KOGUARVUKS”). SEE ARV PEAB OLEMA VÄHEMALT 90% 
STANDARDSEST AASTAS ETTENÄHTUD TÖÖTUNDIDE ARVUST. 

 

 „AASTAS ETTENÄHTUD TÖÖTUNNID” ON PERIOOD, MILLE JOOKSUL TÖÖTAJA PEAB VASTAVALT 
TÖÖLEPINGULE, KOHALDATAVALE KOLLEKTIIVLEPINGULE VÕI TÖÖAEGA REGULEERIVATELE RIIGI 
ÕIGUSAKTIDELE TÖÖTAMA TÖÖANDJA HEAKS NING TEOSTAMA TEMA TEGEVUST JA TÄITMA 
TÖÖÜLESANDEID. 

dokumentidele.  

Kui toetusesaaja kasutab meetodit 
C. 

27) „Standardsete aastas ettenähtud 
töötundide” arvutamine on 
verifitseeritav vastavalt 
toetusesaaja esitatud 
dokumentidele. 

 

28) Tunnitasu arvutamisel 
kasutatud „aastane töötundide 
koguarv” vastab toetusesaaja 
kuluarvestustavale ja vähemalt 
90%-le „aastas ettenähtud 
töötundidele” 

 

A.3 PERSONALI TUNNITASUD  

I) Vastavalt toetusesaaja kuluarvestustavale arvutatud ühikukulu puhul (ühikukulud):  

Kui toetusesaajal on komisjoni poolt heakskiidetud „Ühikukulude arvutamise metoodika tõend“ 
(CoMUC), esitab toetusesaaja audiitorile heakskiidetud metoodika kirjelduse ja komisjoni 
aktsepteerimiskirja. Audiitor kontrollib, kas toetusesaaja on kasutanud tõepoolest heakskiidetud 
metoodikat. Kui see nii on, ei ole edasist kinnitamist vaja.  

Kui toetusesaajal ei ole komisjoni poolt heakskiidetud metoodika tõendit (CoMUC) või kui 

29) Toetusesaaja kasutab [valige 
üks ja kustutage teised] 

 [Valik I: „Ühikukulud 
(tunnitasud) on arvutatud 
vastavalt toetusesaaja 
kuluarvestustavale”] 

 [Valik II: Kasutatud on 
individuaalseid tunnitasusid] 
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heakskiidetud metoodikat ei rakendatud, siis audiitor: 

o vaatab läbi toetusesaaja poolt esitatud dokumendid, sh juhendid ja asutusesisesed 
juhtnöörid, mis selgitavad, kuidas tunnitasu arvutada; 

o arvutab uuesti valimisse kaasatud personali ühikukulud (tunnitasud) vastavalt punktides 
A.1 ja A.2 läbiviidud menetluste tulemustele. 

II) Individuaalsete tunnitasude puhul:  

Audiitor: 

o vaatab läbi toetusesaaja poolt esitatud dokumendid, sh juhendid ja asutusesisesed 
juhtnöörid, mis selgitavad, kuidas tunnitasu arvutada; 

o arvutab uuesti valimisse kaasatud personali tunnitasud vastavalt punktides A.1 ja A.2 
läbiviidud menetluste tulemustele. 

 
 TOETUSESAAJA POOLT VASTAVALT TEMA KULUARVESTUSTAVADELE ARVUTATUD TEGELIKUD 
ÜHIKUKULUD: 
SEE ARVUTATAKSE, JAGADES PERSONALI KOGUKULUD SELLES KATEGOORIAS, KUHU TÖÖTAJA 
KUULUB, JA MIS ON KONTROLLITUD VASTAVALT MENETLUSELE A.1, TÄISTÖÖAJALE VASTAVATE 
EKVIVALENTIDE ARVUGA JA AASTASE TÖÖTUNDIDE KOGUARVUGA SAMAS KATEGOORIAS, MILLE 
TOETUSESAAJA ON ARVUTANUD VASTAVALT MENETLUSELE A.2. 

TUNNITASU INDIVIDUAALSETE TEGELIKE PERSONALIKULUDE PUHUL: 
SEE ARVUTATAKSE, JAGADES TÖÖTAJA PERSONALI KOGUKULUD, MIS ON KONTROLLITUD VASTAVALT 
MENETLUSELE A.1, AASTASE TÖÖTUNDIDE KOGUARVUGA, MIS ON KONTROLLITUD VASTAVALT 
MENETLUSELE A.2. 

Valiku 1 osas ühikukulude kohta ja 
kui toetusesaaja kasutab komisjoni 
poolt heakskiidetud metoodikat 
(CoMUC):  

30) Toetusesaaja kasutab 
tunnitasude arvutamiseks 
komisjoni poolt heakskiidetud 
metoodikat. See vastab 
organisatsiooni 
kuluarvestustavale ja seda 
rakendati järjekindlalt kõigis 
tegevustes olenemata rahastuse 
allikast. 

 

Valiku I puhul ühikukulude kohta ja 
kui toetusesaaja kasutab komisjoni 
poolt heakskiitmata metoodikat: 

31) Audiitori poolt uuesti arvutatud 
ühikukulud on samad, mis 
toetusesaaja poolt rakendatud 
määrad. 

 

Valiku II puhul individuaalsete 
tunnitasude kohta: 

32) Audiitori poolt uuesti arvutatud 
individuaalsed määrad on 
samad, mis toetusesaaja poolt 
rakendatud määrad. 
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A.4 AJAARVESTUSSÜSTEEM 

Et kontrollida, kas ajaarvestussüsteem tagab kõigi miinimumnõuete täitmise ja kas meetme suhtes 
deklareeritud ajad on õiged, täpsed ja nõuetekohaselt kinnitatud ja dokumentaalselt tõendatud, 
viib audiitor läbi järgmised kontrollid valimisse kaasatud isikute osas, kes on deklareerinud 
ajaarvestuse põhjal meetme heaks töötatud aja. 

o toetusesaaja esitatud ajaarvestussüsteemi kirjeldus (registreerimine, kinnitamine, 
töötlemine personalihaldussüsteemis); 

o selle tegelik rakendamine; 

o ajaarvestused on allkirjastatud töötajate poolt vähemalt igakuiselt (paberkandjal või 
elektrooniliselt) ja projektijuhi või muu juhi poolt kinnitatud; 

o deklareeritud töötunnid kuuluvad projektiperioodi sisse. 

o meetme heaks töötamisena deklareeritud tunnid puuduvad, kui personalihaldussüsteemi 
on märgitud puudumine püha või haiguse tõttu (täiendavad kontrollid seoses reisidega 
viiakse läbi allpool punktis B.1); 

o meetme jaoks esitatud tunnid vastavad tundidele ajaarvestussüsteemis. 

 
ESITADA SAAB AINULT MEETME HEAKS TÖÖTATUD TUNDE. KOGU ESITATAV TÖÖAEG PEAB OLEMA 
ARVESTATUD KOGU PROJEKTI VÄLTEL, SELLE TEGELIKKUSELE VASTAVUS JA USALDUSVÄÄRSUS 
PEAVAD OLEMA PIISAVALT TÕENDATUD (VT ALLPOOL KONKREETSEID TINGIMUSI AINULT MEETME 
HEAKS TÖÖTAVATELE ISIKUTELE ILMA AJAARVESTUSETA) 

33) Kõik isikud arvestavad meetme 
heaks töötatud aega 
päeva/nädala/kuu alusel, 
kasutades paberi-
/arvutipõhist süsteemi. 
(kustutage vastused, mida ei 
kohaldata) 

 

34) Nende ajaarvestus on 
kinnitatud vähemalt kord kuus 
projektijuhi või muu ülemuse 
poolt. 

 

35) Deklareeritud tunnid kuuluvad 
projektiperioodi sisse ja 
vastavad 
personalihaldussüsteemis 
märgitud 
kohalolule/puudumistele. 

 

36) Meetme jaoks esitatud tundide 
ja arvestatud tundide vahel ei 
olnud vastuolu. 

 

Kui isikud töötavad ainult meetme heaks ja ilma ajaarvestuseta  

Kaasatud inimeste puhul, kes töötavad ainult meetme heaks ja ilma ajaarvestuseta, kinnitab 
audiitor saadaolevad tõendid, mis näitavad, et nad on tõesti pühendunud ainult meetmele ja et 
toetusesaaja allkirjastas deklaratsiooni, milles kinnitas, et nad on töötanud ainult meetme heaks. 

37) Täielik pühendumus on 
tõendatud toetusesaaja 
allkirjastatud deklaratsiooniga 
ja muude kogutud tõenditega.  
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B ALLHANKELEPINGU KULUD   

B.1 Audiitor omandas allhankelepingu kulude jaotuse/kokkuvõtte ning koostas valimi _____ 
juhuslikult valitud kuluartiklitest (täielik kaetus on nõutav siis, kui artikleid on alla kümne, 
muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme artiklit või 10% artiklite koguarvust, olenevalt 
sellest, kumb arv on suurem 

Et kinnitada järgmises veerus loetletud standardseid faktilisi tulemusi 38–42, kontrollis audiitor 
valimisse kaasatud artiklite puhul järgmist: 

o alltöövõtjate kasutamine on ette nähtud I lisas; 

o allhankelepingu kulud on deklareeritud raamatupidamisaruande allhankelepingu 
kategoorias 

o järgitud on selektsiooni- ja lepingusõlmimismenetluse kaasdokumente; 

o toetusesaaja tagab soodsaima pakkumise (selle põhimõtte järgimise hindamise 
võtmeelement on allhankelepingu sõlmimine pakkujaga, kes pakub läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise tingimuste täidetuse juures parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Kui 
kasutatakse olemasolevat raamlepingut, tagab toetusesaaja, et see on koostatud hinna ja 
kvaliteedi parima suhte põhimõtet järgides läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise tingimuste 
täidetuse juures). 

Eelkõige juhul, 

i. kui toetusesaaja tegutseb hankijana direktiivi 2004/18/EÜ või direktiivi 2004/17/EÜ 
tähenduses, kontrollib audiitor, kas avaliku hanke suhtes kohaldatavat riigi õigust on 
järgitud ja kas alltöövõtt vastab lepingu tingimustele. 

ii. kui toetusesaaja ei kuulu ülaltoodud kategooriasse, kontrollib audiitor, kas toetusesaaja 
järgib oma tavalisi hankereegleid ja lepingu tingimusi. 

38) Esitatud allhankelepingu kulud 
on ette nähtud I lisas ja kulud 
on deklareeritud 
raamatupidamisaruandes 
allhankelepingu kategoorias. 

 

39) Enne teenuseosutaja valikut on 
olemas taotlusdokumendid 
mitmele teenuseosutajale, 
mitmesugused pakkumised ja 
pakkumiste hindamine 
vastavalt sisemistele menetlus- 
ja hankeeeskirjadele. 
Allhankelepingud on sõlmitud 
vastavalt hinna ja kvaliteedi 
parima suhte põhimõttele. 

 (Kui mitut pakkumist ei 
kogutud, selgitab audiitor 
toetusesaaja esitatud põhjused 
aruande pealkirja „Erandid“ 
all. Komisjon analüüsib seda 
teavet, et hinnata, kas neid 
kulusid võib aktsepteerida 
toetuskõlblikena) 

 

40) Allhankelepinguid ei ole 
sõlmitud teiste toetusesaajatega 
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Valimisse kaasatud artiklite puhul kontrollib audiitor ühtlasi, kas: 

o allhankelepinguid ei sõlmitud teiste toetusesaajatega konsortsiumis; 

o on olemas toetusesaaja ja alltöövõtja vahelised allkirjastatud lepped; 

o on tõendeid selle kohta, et teenuseid on osutanud alltöövõtja; 

konsortsiumis; 

41) Kõik allhankelepingud on 
tõendatud toetusesaaja ja 
alltöövõtja vaheliste 
allkirjastatud lepetega. 

 

42) On tõendeid selle kohta, et 
teenuseid on osutanud 
alltöövõtjad. 

 

C KOLMANDATELE ISIKUTELE FINANTSTOE OSUTAMISE KULUD   

C.1 Audiitor omandab kolmandatele isikutele finantstoetuse osutamise kulude 
jaotuse/kokkuvõtte ning koostab valimi _____ juhuslikult valitud kuluartiklitest (täielik 
kaetus on nõutav siis, kui artikleid on alla kümne, muul juhul peab valimis olema vähemalt 
kümme artiklit või 10% artiklite koguarvust, olenevalt sellest, kumb arv on suurem). 
 
Audiitor kontrollib, kas järgmised miinimumnõuded on täidetud: 

a) maksimaalne finantstoetus igale kolmandale isikule ei ületa 60 000 eurot, v.a juhul, kui I 
lisas on selgesõnaliselt nimetatud; 

 
b) finantstoetus kolmandatele isikutele on kokku lepitud lepingu I lisas ja järgitud on muid I 

lisas nimetatud kolmandatele isikutele osutatava finantstoetuse suhtes kehtivaid sätteid. 

43) Kõik miinimumnõuded on 
täidetud.  

D MUUD TEGELIKUD OTSESED KULUD 

D.1 REISIKULUD JA SELLEGA SEOTUD PÄEVARAHADE MÄÄRAMISED  

Audiitor koostas valimi _____ juhuslikult valitud kuluartiklitest (täielik kaetus on nõutav siis, 
kui artikleid on alla kümne, muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme artiklit või 10% 

44) Kulud kanti, kinnitati ja 
hüvitati vastavalt toetusesaaja 
reisikulude tavale.  
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artiklite koguarvust, olenevalt sellest, kumb arv on suurem). 

Audiitor kontrollis seda valimit ja kinnitab, et: 

o reisi- ja päevarahakulud vastavad toetusesaaja reisikulude tavale. Selles kontekstis esitas 
toetusesaaja tõendeid oma reisikulude tava kohta (näiteks esimese klassi sõidupiletite 
kasutamine, toetusesaajapoolne hüvitamine vastavalt tegelikele kuludele või kindel 
summa igaks päevaks), et võimaldada audiitoril võrrelda esitatud reisikulusid selle 
tavaga; 

o reisikulud on õigesti määratletud ja eraldatud meetmele (näiteks reisid on meetmega 
otseselt seotud), vaadates läbi asjaomased tõendavad dokumendid, näiteks koosolekute, 
õpikodade või konverentside protokollid, nende registreerimise õigel 
raamatupidamiskontol, nende vastavuse ajaarvestusega või õpikoja/konverentsi 
kuupäevadega/kestusega; 

o ei ole deklareeritud toetuskõlbmatuid kulusid ega ülemääraseid või ebamõistlikke 
kulutusi. 

45) Reisi ja meetme vahel on seos.  

46) Tõendavad dokumendid on 
üksteisega vastavuses reisi 
eesmärgi, kuupäevade, kestuse 
osas ning vastavad 
ajaarvestusele ja 
raamatupidamisteabele.  

 

47) Ei ole deklareeritud 
toetuskõlbmatuid kulusid ega 
ülemääraseid või ebamõistlikke 
kulutusi.  

 

D.2 SEADMETE, INFRASTRUKTUURI VÕI MUU VARA AMORTISATSIOONIKULUD 

Audiitor koostas valimi _____ juhuslikult valitud kuluartiklitest (täielik kaetus on nõutav siis, 
kui artikleid on alla kümne, muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme artiklit või 10% 
artiklite koguarvust, olenevalt sellest, kumb arv on suurem). 

Valimisse kaasatud „seadmete, infrastruktuuri või muu vara” [edaspidi „vara(d)”] puhul 
kontrollib audiitor, kas: 

o varad on omandatud vastavalt toetusesaaja sisemistele juhenditele ja menetlustele; 

o nad on omistatud meetmele õigesti (täiendavad dokumendid, näiteks saatelehed, arved 
või muud tõendid näitavad seost meetmega)  

48) Järgitud on hangete reegleid, 
põhimõtteid ja juhiseid.  

49) Toetuslepingu ja meetme jaoks 
esitatud vara vahel on seos.  

50) Meetme jaoks esitatud vara on 
jälgitav 
raamatupidamisdokumentides 
ja nende alusdokumentides. 
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o need on sisestatud raamatupidamissüsteemi; 

o varade meetme heaks kasutamise määr (protsendina) on tõendatud usaldusväärsete 
dokumentidega (näiteks kasutuse ülevaate tabel); 

 
Audiitor arvutas amortisatsioonikulud uuesti ja kontrollib, kas need vastavad toetusesaaja riigis 
kehtivatele eeskirjadele ja toetusesaaja raamatupidamistavale (näiteks soetusväärtuse põhjal 
arvutatav amortisatsioon). 

Audiitor kontrollib, kas ei ole deklareeritud toetuskõlbmatuid kulusid, näiteks mahaarvatav 
käibemaks, kursikahjud, ülemäärased või ebamõistlikud kulutused (vt toetuslepingu artikkel 6.5). 

51) Amortisatsioonikulu 
määramise meetod, mida vara 
meetme jaoks esitamisel on 
kasutatud, vastab toetusesaaja 
riigis kehtivatele eeskirjadele ja 
toetusesaaja 
raamatupidamistavale. 

 

52) Esitatud summa vastab vara 
tegelikule kasutusele meetme 
heaks. 

 

53) Ei ole deklareeritud 
ülemääraseid või ebamõistlikke 
kulutusi. 

 

D.3 MUUDE KAUPADE JA TEENUSTE KULUD  

Audiitor koostas valimi _____ juhuslikult valitud kuluartiklitest (täielik kaetus on nõutav siis, 
kui artikleid on alla kümne, muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme artiklit või 10% 
artiklite koguarvust, olenevalt sellest, kumb arv on suurem). 

Valimisse kaasatud kaupade, tööde või teenuste puhu kontrollib audiitor, kas: 

o lepingud ei hõlma 1. lisas kirjeldatud ülesandeid; 

o nad on õigesti määratletud, omistatud õigele meetmele, sisestatud 
raamatupidamissüsteemi (jälgitavad alusdokumentides, näiteks ostutellimustes, arvetes ja 
raamatupidamisarvestuses); 

o kaubad ei ole kantud püsiseadmete nimistusse; 

54) Tööde või teenuste lepingud ei 
hõlma 1. lisas kirjeldatud 
ülesandeid.  

55) Kulud on omistatud õigele 
meetmele ja kaubad ei ole 
kantud püsiseadmete 
nimistusse. 

 

56) Kulud on esitatud vastavalt 
toetusesaaja 
raamatupidamistavale ja 
piisavalt tõendatud. 
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o meetme jaoks esitatud kulud on arvestatud vastavalt toetusesaaja raamatupidamistavale; 

o ei ole deklareeritud ülemääraseid või ebamõistlikke kulutusi (vt toetuslepingu artikkel 6). 

Peale selle kontrollib audiitor, kas need kaubad ja teenused on omandatud vastavalt toetusesaaja 
sisemistele juhistele ja menetlustele, eelkõige: 

o kui toetusesaaja tegutseb hankijana direktiivi 2004/18/EÜ või direktiivi 2004/17/EÜ 
tähenduses, kontrollib audiitor, kas avaliku hanke suhtes kohaldatavaid riigi õigusakte on 
järgitud ja kas hankeleping vastab lepingu tingimustele. 

o kui toetusesaaja ei kuulu ülaltoodud kategooriasse, kontrollib audiitor, kas toetusesaaja 
on järginud oma tavalisi hankereegleid ja lepingu tingimusi. 

Valimisse kaasatud artiklite puhul kontrollib audiitor ühtlasi, kas: 

o toetusesaaja on taganud soodsaima pakkumise (selle põhimõtte järgimise hindamise 
võtmeelement on allhankelepingu sõlmimine pakkujaga, kes pakub läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise tingimuste täidetuse juures parimat hinna ja kvaliteedi suhet. Kui on 
kasutatud olemasolevat raamlepingut, kontrollib audiitor ka, kas toetusesaaja on taganud, 
et see on koostatud hinna ja kvaliteedi parima suhte põhimõtet järgides läbipaistvuse ja 
võrdse kohtlemise tingimuste täidetuse juures); 

SELLISTE KAUPADE JA TEENUSTE ALLA KUULUVAD NÄITEKS TARBEKAUBAD JA TARNED, LEVITAMINE 
(SH AVALIK JUURDEPÄÄS), TULEMUSTE KAITSMINE, MEETME SPETSIIFILINE HINDAMINE, KUI LEPING 
SEDA NÕUAB, RAAMATUPIDAMISARUANNETE TÕENDID, KUI LEPING SEDA NÕUAB, NING METOODIKA, 
TÕLGETE, REPRODUTSEERIMISE TÕENDID. 

57) Ei ole deklareeritud 
ülemääraseid või ebamõistlikke 
kulutusi. Sisearvete puhul on 
esitatud arvel ainult 
kuluelement ilma 
juurdehindluseta. 

 

58) Järgitud on hangete reegleid, 
põhimõtteid ja juhiseid. Enne 
teenuseosutaja valikut on 
olemas taotlusdokumendid 
mitmele teenuseosutajale, 
mitmesugused pakkumised ja 
pakkumiste hindamine 
vastavalt sisemistele menetlus- 
ja hankeeeskirjadele. Ostud on 
sooritatud vastavalt hinna ja 
kvaliteedi parima suhte 
põhimõttele.  

 (Kui mitut pakkumist ei 
kogutud, selgitab audiitor 
toetusesaaja esitatud põhjused 
aruande pealkirja „Erandid“ 
all. Komisjon analüüsib seda 
teavet, et hinnata, kas neid 
kulusid võib aktsepteerida 
toetuskõlblikena) 

 

 

D.4 TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURI KAPITALISEERITUD JA TEGEVUSKULUD 

Audiitor tagab toetusesaaja kuluarvestusmetoodika (Euroopa Komisjoni talituste väljastatud) 
59) (Raamatupidamisaruande 

vastaval real) suurte teadustöö 
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positiivse eelhinnangu olemasolu, mis võimaldab rakendada programmi Horisont 2020 suurte 
teadustöö infrastruktuuride otseste kulude juhiseid. 

 
Kui positiivne eelhinnang on väljastatud (vt standardseid faktilisi tulemusi 59–-60 järgmises 
veerus), 

Audiitor tagab, et toetusesaaja on järjekindlalt rakendanud positiivses eelhinnangus selgitatud 
ja heakskiidetud metoodikat; 

 
Kui positiivset eelhinnangu EI OLE väljastatud (vt standardset faktilist tulemust 61 järgmises 
veerus), 

Audiitor kontrollib, kas suure teadustöö infrastruktuuri kulud ei ole esitatud otseste kuludena 
üheski kulukategoorias; 

 
Kui on väljastatud eelhinnangu projekt, mis sisaldab soovitusi edaspidisteks muudatusteks (vt 
standardset faktilist tulemust 61 järgmises veerus), 

 Audiitor järgis sama menetlust, mida on nimetatud eespool (kui positiivset eelhinnangut EI 
OLE veel väljastatud) ja pööras erilist tähelepanu (sh rakendades testimist), kuluartiklitele, mille 
puhul eelhinnangu projekt kas lükkas suurte teadustöö infrastruktuuride otseste kuludena lisamise 
tagasi või esitas soovitusi. 

infrastruktuuride otseste 
kuludena deklareeritud kulud 
vastavad positiivses 
eelhinnangus kirjeldatud 
metoodikale. 

60) Rakendatud metoodika ja 
positiivse hinnangu saanud 
metodoloogia vahelised 
erinevused on põhjalikult 
kirjeldatud ja vastavalt 
kohandatud. 

 

61) Deklareeritud otsesed kulud ei 
sisalda suure teadustöö 
infrastruktuuriga seotud 
kaudseid kuluartikleid. 

 

E VALUUTAKURSSIDE KASUTAMINE   

E.1 a) Toetusesaajate puhul, kelle kontod on loodud muus vääringus kui euro 

Audiitor koostas valimi _____ juhuslikult valitud kuluartiklitest ja kontrollib, kas 
valuutakursid, mida on kasutatud muude vääringute eurodesse konverteerimisel, vastavad 
järgmistele lepingus sätestatud reeglitele (täielik kaetus on nõutav siis, kui artikleid on alla 
kümne, muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme artiklit või 10% artiklite koguarvust, 
olenevalt sellest, kumb arv on suurem): 

KULUD, MIS ON MUUS VÄÄRINGUS KUI EURO, TULEB KONVERTEERIDA EURODESSE EUROOPA LIIDU 
TEATAJA C-SEERIAS AVALDATUD TEGELIKE PÄEVAKURSSIDE KESKMISE ALUSEL 

62) Muude vääringute eurodesse 
konverteerimisel kasutatud 
vahetuskursid vastavad 
toetuslepingus kehtestatud 
reeglitele ja lõppsummades ei 
ole erinevusi. 
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Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 
Tulemus 

 (C / E / 
N.A.) 

(https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html ), MIS ON ARVUTATUD ASJAOMASE 
ARUANDEPERIOODI SUHTES.   
KUI EUROOPA LIIDU TEATAJAS EI OLE AVALDATUD EURO PÄEVAST VAHETUSKURSSI ASJAOMASE 
VÄÄRINGU SUHTES, SIIS TEOSTATAKSE KONVERTEERIMINE KOMISJONI VEEBISAIDIL AVALDATUD KUU 
RAAMATUPIDAMISE KESKMISE VAHETUSKURSI ALUSEL 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm ), MIS ON 
ARVUTATUD ASJAKOHASE ARUANDEPERIOODI SUHTES. 

b) Toetusesaajate puhul, kelle kontod on loodud eurodes 

Audiitor koostas valimi _____ juhuslikult valitud kuluartiklitest ja kontrollib, kas 
valuutakursid, mida on kasutatud muude vääringute eurodesse konverteerimisel, vastavad 
järgmistele lepingus sätestatud reeglitele (täielik kaetus on nõutav siis, kui artikleid on alla 
kümne, muul juhul peab valimis olema vähemalt kümme artiklit või 10% artiklite koguarvust, 
olenevalt sellest, kumb arv on suurem): 

MUUS VÄÄRINGUS KANTUD KULUD TULEB KONVERTEERIDA EURODESSE VASTAVALT TOETUSESAAJA 
TAVAPÄRASELE RAAMATUPIDAMISTAVALE. 

63) Toetusesaaja järgib oma 
tavapärast raamatupidamistava.  

 
 
 
 [audiitorfirma juriidiline nimi] 
 [volitatud esindaja nimi ja ametikoht] 
 [pp kuu aaaa] 
<Audiitori allkiri> 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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           6. LISA 
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Audititöövõtu pädevuse tingimused raamatupidamismetoodika õigsust kinnitava tõendi 
väljastamiseks seoses teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020” 

rahastatava ühe või mitme toetuslepinguga 
 
Käesolevas dokumendis sätestatakse „Pädevuse tingimused”, mille alusel  
 
[VALIK 1: [sisestage toetusesaaja nimi] („toetusesaaja”)] [VALIK 2: [sisestage seotud kolmanda 
isiku nimi] („seotud kolmas isik”), toetusesaajaga seotud kolmas isik [sisestage toetusesaaja nimi] 
(„toetusesaaja”)] 
 
nõustub kaasama  

[sisestage audiitori juriidiline nimi] („audiitor”),  
 

et koostada sõltumatu aruanne faktiliste tulemuste kohta („aruanne”) seoses [toetusesaaja] [seotud 
kolmanda isiku] tavapärase raamatupidamistavaga ühikukuludena deklareeritud otseste 
personalikulude arvutamisel ja nende hüvitamise taotlemisel („metoodika”) seoses toetuslepingutega, 
mida rahastatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020”. 

 
Metoodika hindamiseks läbiviidavad menetlused põhinevad allpool täpsustatud toetuslepingu(te)l: 

 
 [toetuslepingu(te) pealkiri ja number] („leping(ud)”) 

 
Leping(ud) on sõlminud toetusesaaja ja [VALIK 1: Euroopa Liit, keda esindab Euroopa Komisjon 
(„komisjon”)] [ VALIK 2: Euroopa Aatomienergiaühendus (Euratom), keda esindab Euroopa 
Komisjon („komisjon”)] [VALIK 3: [Teadusuuringute Rakendusamet (REA)] [Euroopa 
Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA)] [Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA)] 
[Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)] („amet”), Euroopa Komisjoni 
(„komisjon”) delegeeritud volituste alusel.]. 
 
[Komisjoni] [ametit] nimetatakse lepingu allkirjastajana ainult koos toetusesaajaga. [Euroopa Liit] 
[Euratom] [amet] ei ole käesoleva kokkuleppe osapool.  
 
1.1 Töövõtu ese 
 
Lepingu artikli 18 lõike 1 punkti 2 kohaselt võivad toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud], kes 
deklareerivad otsesed personalikulud ühikukuludena, mis on arvutatud kooskõlas nende tavapärase 
kuluarvestustavaga, esitada [komisjonile] [ametile] heakskiitmiseks raamatupidamismetoodika õigsust 
kinnitava tõendi („CoMUC”), milles kinnitatakse, et on olemas nõuetekohased andmed ja dokumendid 
tõendamaks, et nende kasutatud kuluarvutustava vastab artikli 6 lõike 2 punktis A sätestatud 
tingimustele.  
 
Käesoleva töövõtu ese on CoMUC, mis koosneb kahest eraldi dokumendist: 
 

- pädevuse tingimused, mille allkirjastavad [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] ja audiitor; 
 

- audiitori sõltumatu aruanne faktiliste tulemuste kohta („aruanne”), mis on väljastatud audiitori 
kirjaplangil, kuupäeva, pitseri ja audiitori allkirjaga ja mis sisaldab [toetusesaaja] [seotud 
kolmanda isiku] kontrollitud ja allkirjastatud standardaruandeid („aruanded”), audiitori läbi 
viidud kokkulepitud menetlusi („menetlused”) ja faktilisi tulemusi („tulemused”), mida on 
hinnanud audiitor. Aruannetest, menetlustest ja tulemustest tehakse kokkuvõttev tabel, mis 
moodustab osa aruandest. 
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Aruannete, menetluste ja tulemuste kaudu antud teave võimaldab komisjonil teha järeldusi seoses 
[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] tavapärase kuluarvutustava olemasoluga ja selle sobivusega 
tagamaks, et otsesed personalikulud, mille hüvitamist sellel alusel taotletakse, on kooskõlas lepingu 
sätetega. Komisjon koostab oma järeldused lähtuvalt aruandest ja mis tahes lisateabest, mida ta võib 
nõuda. 
 
1.2 Kohustused 

 
Käesoleva lepingu osapooled on [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] ja audiitor. 
 
[Toetusesaaja] [Seotud kolmas isik]: 

• vastutab lepingu(te)kohaste raamatupidamisaruannete koostamise eest 
(„raamatupidamisaruanded”) kooskõlas kõnealuste lepingutega; 

• vastutab raamatupidamisaruande (-aruannete) edastamise eest audiitorile ja selle eest, et 
audiitoril oleks võimalik võrrelda seda (neid) [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] arvestus- 
ja raamatupidamissüsteemi ning asjakohase raamatupidamisarvestuse ja alusandmetega. 
Raamatupidamisaruannet (-aruandeid) kasutatakse nende menetluste alusena, mida audiitor 
käesoleva pädevuse tingimuste kohaselt läbi viib; 

• vastutab oma metoodika ja raamatupidamisaruande (-aruannete) täpsuse eest; 
• vastutab aruande osaks oleva tabeli esimeses veerus pealkirja all „Toetusesaaja/seotud 

kolmanda isiku koostatavad aruanded” osutatud aruannete kinnitamise või ümberlükkamise 
eest; 

• on kohustatud andma audiitorile allkirjastatud ja dateeritud esitiskirja; 
• nõustub, et audiitori suutlikkus menetlusi tõhusalt läbi viia sõltub sellest, kas [toetusesaaja] 

[seotud kolmas isik] võimaldab täieliku ja vaba juurdepääsu [toetusesaaja] [seotud kolmanda 
isiku] töötajatele ja tema raamatupidamis- ja muudele asjaomastele andmetele. 
 

Audiitor: 
• [Vaikevalik 1: on kvalifitseeritud tegema kohustuslikke raamatupidamisdokumentide auditeid 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/43/EÜ, mis 
käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit 
ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ, või samalaadsete siseriiklike õigusnormidega]. 

• [Valik 2, kui toetusesaajal või seotud kolmandal isikul on sõltumatu ametiisik: on pädev ja 
sõltumatu ametiisik, keda asjaomased riigiasutused on seaduslikult volitanud toetusesaajat 
kontrollima]. 

• [Valik 3, kui toetusesaaja või seotud kolmas isik on rahvusvaheline organisatsioon: on [sise-] 
[välis-] audiitor kooskõlas rahvusvahelise organisatsiooni raamatupidamise sise-eeskirjade ja 
menetlustega]. 

 
Audiitor: 

• peab olema toetusesaajast [ja seotud kolmandast isikust] sõltumatu, eeskätt ei tohi ta olla 
seotud toetusesaaja [ja seotud kolmanda isiku] raamatupidamisaruande (-aruannete) 
koostamisega; 

• peab kavandama töö nii, et menetlusi oleks võimalik läbi viia ja tulemusi oleks võimalik 
hinnata; 

• peab kinni pidama ette nähtud menetlustest ja kohustuslikust aruandevormist; 
• peab töövõtu läbi viima kooskõlas käesolevate pädevuse tingimustega; 
• peab dokumenteerima asjaolud, mis on aruande kinnitamiseks olulised; 
• peab rajama oma aruande kogutud tõenditele; 
• peab esitama aruande [toetusesaajale] [seotud kolmandale isikule]. 
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Komisjon sätestab menetlused, mille audiitor peab läbi viima, ja tulemused, mida audiitor peab 
kinnitama. Audiitor ei vastuta nende sobivuse või asjakohasuse eest. Kuna käesolev töövõtt ei ole 
kindlust andevtöövõtt, ei esita audiitor auditiarvamust või kinnitavat avaldust.  
 
1.3 Kohaldatavad standardid 
 
Audiitor peab vastama käesolevatele pädevuse tingimustele ja järgmistele standarditele52: 
 

- rahvusvahelised seotud teenuste standardid (ISRS) 4400 „Finantsandmete kontrollimine 
kokkuleppelise protseduuri kohaselt”, mis on välja andnud Rahvusvaheline Raamatupidajate 
Föderatsioon (IFAC); 

- IFACi välja antud elukutseliste raamatupidajate eetikanormid. Kuigi standardis ISRS 4400 
sätestatakse, et sõltumatus ei ole kokkuleppeliste menetluste läbiviimise töövõtuks vajalik 
nõue, nõuab komisjon, et audiitor vastaks ka koodeksis sätestatud sõltumatuse nõudele. 

 
Audiitori aruandes tuleb kinnitada, et kõnealuse aruande koostamisel ei esinenud audiitori ja 
toetusesaaja [ja seotud kolmanda isiku] vahel selliseid huvide konflikte, mis oleksid võinud aruannet 
mõjutada, ja tuleb täpsustada – kui teenuse eest esitatakse arve – audiitorile aruande koostamise eest 
makstava tasu kogusumma. 
 
1.4 Aruande esitamine 

 
Aruanne tuleb kirjutada lepingu keeles (vt lepingu artikli 20 lõige 7).  
 
Lepingu artikli 22 kohaselt on komisjonil, [ametil], Euroopa Pettusevastasel Ametil ja Euroopa 
Kontrollikojal õigus auditeerida mis tahes tööd, mida tehakse [Euroopa Liidu] [Euratomi] meetmete 
raames ja mille kulude hüvitamist taotletakse [Euroopa Liidult] [Euratomilt]. See hõlmab käesoleva 
töövõtuga seotud tööd. Audiitor peab võimaldama juurdepääsu kõigile käesoleva ülesandega seotud 
töödokumentidele, kui komisjon, [amet], Euroopa Pettusevastane Amet või Euroopa Kontrollikoda 
neid nõuab. 
 
1.5 Ajastamine 

 
Aruanne tuleb esitada [pp kuu aaaa-ks]. 
 
1.6 Muud tingimused 

 
[[Toetusesaaja] [Seotud kolmas isik] ja audiitor võivad kasutada käesolevat jaotist, et kokku leppida 
muudes eritingimustes, näiteks audiitori tasud, vastutus, kohaldatav õigus jne. Sellised eritingimused 
ei tohi olla vastuolus eespool sätestatud tingimustega.] 
 
[audiitori juriidiline nimi] [[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] juriidiline nimi] 
[volitatud esindaja nimi ja ametinimetus] [volitatud esindaja nimi ja ametinimetus] 
[pp kuu aaaa] [pp kuu aaaa] 
Audiitori allkiri  Allkiri      [Toetusesaaja] [Seotud kolmanda isiku] allkiri 

                                                 
52 Kõrgeimad kontrolliasutused, kes kohaldavad INTOSAI standardeid, võivad menetlusi läbi viia rahvusvaheliste seotud teenuste standardite 
(ISRS) 4400 ja IFACi väljaantud elukutseliste raamatupidajate eetikanormide asemel vastavate kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste 
standardite ja INTOSAI välja antud eetikanormide kohaselt.  
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Faktiliste tulemuste sõltumatu aruanne teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist 

„Horisont 2020” rahastatavate toetuslepingutega seotud metoodika kohta 
 
(Trükkida audiitori kirjaplangile) 
 
Saaja 
[ kontaktisiku(te) nimi], [ametinimetus] 
[[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] nimi] 
[ aadress] 
[pp kuu aaaa] 
 
Lugupeetud [kontaktisiku(te) nimi] 
 
Nagu lepiti kokku [pp kuu aaaa] pädevuse tingimustes  
 
[VALIK 1: [sisestage toetusesaaja nimi] („toetusesaajaga”)] [VALIK 2: [sisestage seotud kolmanda 
isiku nimi] („seotud kolmanda isikuga”), toetusesaajaga seotud kolmanda isikuga [sisestage 
toetusesaaja nimi] („toetusesaajaga”)] 
 
oleme meie,  

[ audiitori nimi] („audiitor”), 
kes on asutatud aadressil 

[täielik aadress /linn/maakond/riik], 
keda esindab  

[volitatud esindaja nimi ja ametikoht], 
 
viinud läbi kokkuleppelised menetlused („menetlused”) ja edastame oma sõltumatu aruande faktiliste 
tulemuste kohta („aruanne”) seoses [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] tavapärase 
raamatupidamistavaga, mida kasutatakse ühikukuludena deklareeritud otseste personalikulude 
arvutamiseks ja deklareerimiseks („metoodika”). 
 
Te palusite läbi viia teatud menetlused seoses lepingukohaste toetus(t)ega  

 
[toetuslepingu(te) nimi ja number] („leping(ud)”). 

 
Aruanne 
 
Meie töövõtt viidi läbi kooskõlas käesolevale aruandele lisatud pädevuse tingimustega. Aruanne 
sisaldab [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] raamatupidamise standardaruandeid 
(„raamatupidamisaruanded”), läbi viidud kokkuleppelisi menetlusi („menetlused”) ja meie poolt 
kinnitatud standardseid faktilisi tulemusi („tulemused”). 
 
Töövõtt hõlmas menetluste läbiviimist ning tulemuste ja käesolevale aruandele lisatud nõutud 
dokumentide hindamist, mille järeldusi komisjon kasutab kokkuvõtete tegemiseks seoses 
[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] kohaldatud metoodika vastuvõetavusega.  
 
Aruanne hõlmab alates [pp kuu aaaa] kasutatud meetodit. Kui [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] 
muudab kõnealust meetodit, ei ole aruanne pärast seda esitatud raamatupidamisaruannete53 suhtes 
kohaldatav. 
 

                                                 
53 Siinses kontekstis viitab raamatupidamisaruanne ainult lepingu 4. lisale, millega toetusesaaja deklareerib lepingukohaseid kulusid. 
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Menetluste ulatuse ja raamatupidamise standardaruannete ning tulemuste määratlused määras kindlaks 
komisjon ainuisikuliselt. Seetõttu ei vastuta audiitor nende sobivuse ega asjakohasuse eest.  
 

Kuna läbiviidud menetlused ei ole ei rahvusvaheliste auditeerimisstandardite või rahvusvaheliste 
läbivaatamise töövõtu standardite alusel tehtud audit ega läbivaatamine, ei esita me kinnitavat avaldust 
[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] meetodi alusel deklareeritud kulude kohta. Kui oleksime 
viinud läbi täiendavad menetlused või teinud auditi või läbivaatuse kooskõlas nimetatud standarditega, 
oleksid muud asjaolud võinud tähelepanu pälvida ja need oleksid aruandes kajastatud. 

 
Erandid  
 
Välja arvatud allpool loetletud erandid, oli [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] nõus raamatupidamise 
standardaruannetega ja esitas audiitorile kõik dokumendid ja raamatupidamisandmed, mida audiitor 
nõutud menetluste läbiviimiseks ja standardtulemuste kinnitamiseks vajas. 

Loetlege siin kõik erandid ja lisage kogu teave iga erandi põhjuse ja võimalike tagajärgede 
kohta, kui need on teada. Kui erand on mõõdetav, märkige ka vastav summa. 

….. 

 
 Selgitus võimalike erandite kohta näidete vormis (aruandest eemaldada): 
i. [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] ei nõustunud raamatupidamise standardaruandega nr …, sest …; 
ii. audiitor ei saanud läbi viia kindlaks määratud menetlust …, sest …. (nt: sest ei saanud võrrelda põhiteavet 
või kuna andmed ei olnud kättesaadavad või olid mittevastavad); 
iii. audiitor ei saanud kinnitada või tõendada standardtulemusi nr …, sest …. 

Märkused 

Sooviksime lisada järgmised märkused, mis on olulised [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] 
kohaldatud meetodi või aruandes esitatud tulemuste korrektseks mõistmiseks: 
 Näide (eemaldada aruandest) 
Seoses tunnitasude arvutamiseks kohaldatud metoodikaga … 
Seoses 15. tulemusega tuleb märkida, et … 
[Toetusesaaja] [seotud kolmas isik] selgitas kõrvalekallet XXIV võrdlusavaldusest seoses mitte üksnes 
meetmega seotud ülesannete täitmiseks määratud personali tööaja arvestusega järgmiselt: … 

 
Lisad 
 
Palun esitage audiitorile järgmised dokumendid ja lisage need aruandele, kui esitate käesoleva 
raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi komisjonile: 
 

1. personalikulude, töötundide ja tunnitasu arvutamise meetodi lühikirjeldus; 
2. kehtiva ajaarvestussüsteemi lühikirjeldus; 
3. näide [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] kasutatud ajaarvestuse kohta; 
4. iga kohaldatud eelarvestatud või hinnangulise elemendi kirjeldus koos selgitusega selle kohta, 

miks element on personalikulude arvutamise jaoks oluline, miks element on asjakohane ja 
kuidas see põhineb objektiivsel ja kontrollitaval teabel; 

5. kokkuvõte koos [toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] deklareeritud ja audiitori poolt iga 
valimisse kaasatud personali liikme kohta (nimesid ei ole vaja aruandesse märkida) uuesti 
arvutatud otsese personali tunnitasudega; 

6. võrdlustabel, milles võetakse kokku iga valimisse valitud isiku kohta a) [toetusesaaja] [seotud 
kolmanda isiku] raamatupidamisaruandes (-aruannetes) deklareeritud aeg ja b) aeg audiitori 
kontrollitud ajaarvestuse järgi; 
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7. audiitorile antud esitiskirja koopia. 
 
Käesoleva aruande kasutamine 
 
Käesolev aruanne on koostatud üksnes punktis 1.1 „Töövõtu põhjused” esitatud eesmärgil.  
 
Aruandega seoses sätestatakse alljärgnev: 

- aruanne on konfidentsiaalne ja ette nähtud komisjonile esitamiseks [toetusesaaja] [seotud 
kolmanda isiku] poolt seoses lepingu artikli 18 lõike 1 punktiga 2; 

- [toetusesaaja] [seotud kolmas isik] või komisjon ei tohi kasutada aruannet ühelgi muul 
eesmärgil, samuti ei tohi seda edastada muudele isikutele; 

- komisjon võib aruande avalikustada ainult volitatud isikutele, eeskätt Euroopa 
Pettusevastasele Ametile (OLAF) ja Euroopa Kontrollikojale;  

- aruanne on seotud ainult eespool kirjeldatud tavapärase kuluarvestustavaga ega ole 
[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] raamatupidamisaruandeid käsitlev aruanne. 

 
Audiitori ja toetusesaaja [ning seotud kolmanda isiku] vahel ei ole huvide konflikte,54 mis võiksid 
aruannet mõjutada. Audiitorile aruande koostamise eest makstud tasu kogusumma oli ______ eurot 
(sealhulgas ______ eurot mahaarvatavat käibemaksu). 
 
Arutame meeleldi teiega meie aruannet ja anname hea meelega vajaminevat lisateavet või abi. 
 
Lugupidamisega 
 
[audiitori juriidiline nimi] 
[volitatud esindaja nimi ja ametinimetus] 
[pp kuu aaaa] 
Audiitori allkiri 

                                                 
54 Huvide konflikt tekib, kui audiitori tõendi koostamise objektiivsust on rikutud tegelikult või näivalt, näiteks kui audiitor  
- osales raamatupidamisaruannete koostamises;  
- saab otsest kasu, kui tõend peaks heaks kiidetama; 
- on lähedalt seotud ükskõik millise toetusesaajat esindava isikuga; 
- on toetusesaaja direktor, usaldusisik või partner või 
- on mis tahes muus olukorras, mis rikub tema sõltumatust või suutlikkust koostada tõend erapooletult.  
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Raamatupidamisaruanded, mille koostab toetusesaaja/seotud kolmas isik („raamatupidamisaruanded”), ja menetlused, mille viib läbi 
audiitor („menetlused”), ning standardsed faktilised tulemused („tulemused”), mille kinnitab audiitor 
 
Komisjon jätab endale õiguse anda audiitorile juhiseid seoses koostatavate raamatupidamisaruannete, läbiviidavate menetluste või kinnitavate tulemustega 
ning nende esitusviisiga. Komisjon jätab endale õiguse muuta raamatupidamisaruandeid, menetlusi või järeldusi, teavitades sellest kirjalikult 
toetusesaajat/seotud kolmandat isikut, eesmärgiga kohandada menetlusi toetuslepingu(te) muudatustega või mis tahes muude asjaoludega.  
 
Kui käesolev raamatupidamimeetodi õigsust kinnitavtõend on seotud kolmanda isiku ühikukuludena deklareeritud otseste personalikulude arvutamise ja nende 
hüvitamise taotlemiseks kasutatud tavapärase raamatupidamisstandardiga, käsitatakse allpool olevaid viiteid toetusesaajale viitena seotud kolmandale isikule. 

 

Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 
A. Meetodi kasutamine 

I. Allpool kirjeldatud kuluarvestustava on kasutatud alates [pp kuu aaaa]. 
II. Toetusesaaja kasutatud meetodi järgmine kavakohane muutmine toimub alates 

[pp kuu aaaa]. 

Menetlus 

 Audiitor kontrollis nimetatud kuupäevi toetusesaaja esitatud dokumentide 
alusel. 

Faktiline tulemus 

1. Toetusesaaja esitatud kuupäevad olid dokumentidega kooskõlas. 

B. Meetodi kirjeldus 

III. Ühikukulude arvutamise meetodit kasutatakse järjepidevalt ja see kajastub 
asjaomastes menetlustes. 

[Palun kirjeldage meetodit, mida teie üksus personalikulude, töötundide ja tunnitasude 
arvutamiseks kasutab, esitage kirjeldus audiitorile ja lisage käesolevale tõendile] 
 
[Kui toetusesaaja ei saa kinnitada jaotise „B. Meetodi kirjeldus” avaldust või puudub 
ühikukulude arvutamise kirjalik meetod, tuleks see siin alljärgnevalt loetleda ja 
audiitor peaks sellest kui erandist faktiliste tulemuste peaaruandes teatama: 

- …] 

Menetlus 

 Audiitor vaatas üle meetodit käsitleva kirjelduse, asjaomased juhised ja/või 
asutusesisesed suunisdokumendid. 

Faktiline tulemus 

2. Lühikirjeldus oli kooskõlas asjaomaste juhiste, asutusesiseste suuniste ja/või 
muude dokumentaalsete tõenditega, mille audiitor on üle vaadanud.  

3. Üldiselt kohaldas toetusesaaja meetodit osana oma tavapärasest 
kuluarvutustavast.  

C. Personalikulud 

Üldine 

Menetlus 

Audiitor koostab töötajate valimi, et viia läbi käesolevas jaotises C ning järgmistes 
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Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 

IV. Ühikukulud (tunnitasud) piirduvad palkadega, sealhulgas 
lapsehoolduspuhkuse ajal makstav tasu, sotsiaalkindlustusmaksed, maksud ja 
muud kulud, mida töötasu siseriikliku õiguse, töölepingu või samaväärse 
ametisse nimetamise dokumendi kohaselt hõlmab. 

V. Töötajad võtab tööle toetusesaaja otse siseriikliku õiguse kohaselt ning nad 
töötavad ainult tema järelevalve all ja vastutusel. 

VI. Toetusesaaja tasustab töötajaid oma tavapärase tava kohaselt. See tähendab, et 
personalikulud kaetakse kooskõlas toetusesaaja tavapäraste töötasu maksmise 
põhimõtetega (nt palgapoliitika, ületunnitööd käsitlevad põhimõtted, töötasu 
muutuvosa) ning Euroopa Liidu või Euratomiga seotud ülesannete täitmiseks 
määratud töötajatele ei ole kehtestatud eritingimusi, välja arvatud juhul, kui 
sellised eeskirjad on toetuslepingu(te)s selgesõnaliselt sätestatud. 

VII. Toetusesaaja eraldab oma töötajad vastavasse 
rühma/kategooriasse/kulukeskusesse eesmärgiga arvutada ühikukulu 
kooskõlas tavapärase kuluarvestustavaga. 

VIII. Personalikulud põhinevad palgasüsteemil ja raamatupidamissüsteemil. 
IX. Iga asjaomastest eelarvestatud või hinnangulistest elementidest tulenev 

tegelike personalikulude erandlik kohandus oli mõistlik ja põhines objektiivsel 
ja kontrollitaval teabel. [Palun kirjeldage „eelarvestatud või hinnangulisi 
elemente” ja nende seotust personalikuludega ning selgitage, kuidas nad olid 
mõistlikud ning põhinesid objektiivsel ja kontrollitaval teabel, esitage selgitus 
audiitorile ja lisage käesolevale tõendile]. 

X. Personalikulud, mille hüvitamist taotletakse, ei sisalda ühtegi järgmistest 
toetuskõlbmatutest kuludest: kapitalitasuvusega seotud kulud; võlg ja võla 
teenindamise kulud; reservid võimalikeks edaspidisteks kahjudeks või 
võlgadeks; intressikulud; ebatõenäoliselt laekuvad võlad; valuutakursikahjum; 
toetusesaaja panga võetud pangatasud komisjonilt/ametilt saadud ülekannete 
eest; ülemäärased või mõtlematud kulud; mahaarvatav käibemaks või meetme 
peatamise ajal kantud kulud. 

XI. Personalikulusid ei deklareeritud ELi või Euratomi muu toetuse (sealhulgas 
liikmesriigi makstavad ja ELi eelarvest rahastatavad toetused ning muude 
organite kui komisjon või amet ELi eelarve täitmise eesmärgil antud toetused) 
raames.  

 

jaotistes D–F nimetatud menetlused.  
[Audiitor on koostanud 10st täistööajale taandatud töökohast juhusliku valimi, mis 
koosneb menetlus(t)ega seotud ülesannete täitmiseks määratud töötajatest. Kui 
menetlus(t)ega seotud ülesannete täitmiseks on määratud vähem kui 10 täistööajale 
taandatud töökohta, on audiitor valinud 10st täistööajale taandatud töökohast valimi, 
mis koosneb kõigist menetlus(t)ega seotud ülesannete täitmiseks määratud töötajatest ja 
mida täiendavad teised töötajad, sõltumata nende ülesannetest.]. Selle valimiga seoses 

 vaatas audiitor läbi kõik personalikuludega seotud dokumendid, nagu 
töölepingud, palgatõendid, töötasu maksmise põhimõtted (nt palgapoliitika, 
ületunnitööga seotud põhimõtted, töötasu muutuvosa käsitlevad põhimõtted), 
raamatupidamis- ja palgaarvestusdokumendid, kohaldatavad riiklikud maksud, 
tööjõu- ja sotsiaalkindlustuse alane õigus ja kõik muud dokumendid, mis 
tõendavad personalikulusid, mille hüvitamist taotletakse; 

 vaatas audiitor läbi eelkõige valimisse kaasatud töötajate töölepingud, 
kontrollimaks, et 

i.  toetusesaaja võttis nad tööle otse kohaldatavate siseriiklike õigusaktide 
kohaselt; 

ii. nad töötasid ainult viimati nimetatu tehnilise järelevalve all ja vastutusel; 
iii.  neile maksti töötasu toetusesaaja tavapärase tava kohaselt;  

iv. nad eraldati õigesse rühma/kategooriasse/kulukeskusesse eesmärgiga 
arvutada ühikukulu kooskõlas toetusesaaja tavapärase 
raamatupidamistavaga;  

 kontrollis audiitor, et personalikulude arvutamises ei võetud arvesse ühtegi 
abikõlbmatut artiklit või muude kulukategooriate all deklareeritud kulusid või 
muud liiki toetustest kaetud kulusid või Euroopa Liidu eelarvest rahastatud 
muudest toetustest kaetud kulusid; 

 võrdles audiitor arvuliselt ühikukulu arvutamiseks kasutatud personalikulude 
kogusummat kohustuslikes raamatupidamisaruannetes ja palgasüsteemis 
dokumenteeritud personalikulude kogusummaga. 

 sel määral, mille ulatuses tegelikke personalikulusid kohandati eelarvestatud 
või hinnanguliste elementidega, uuris audiitor hoolikalt neid elemente ja 
kontrollis teabeallikat, kinnitamaks, et need vastavad objektiivsele ja 
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Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 
Kui makstakse lisatasu, nagu on osutatud toetuslepingu(te)s 

XII. Toetusesaaja on mittetulunduslik õigussubjekt. 
XIII. Lisatasu on osa toetusesaaja tavapärasest tasustamistavast ja seda makstakse 

järjepidevalt alati, kui asjaomast tööd või oskusteavet vaja läheb. 
XIV. Lisatasu arvutamise kriteeriumid on objektiivsed ja üldiselt kohaldatavad, 

sõltumata rahastamisallikast; 
XV. Toetuslepingu(te) tunnitasude arvutamiseks kasutatud 

personalikuludes hõlmatud lisatasu ülempiir on 8000 eurot täistööajale 
taandatud töökoha palga kohta (vähendatakse proportsionaalselt, kui töötaja ei 
ole määratud ainult meetmega seotud ülesannete täitmiseks). 

 
 
 
 
 
[Kui toetusesaaja ei saa kinnitada jaotise „C. Personalikulud” teatud avaldusi, tuleks 
need siin alljärgnevalt loetleda ja audiitor peaks nendest kui eranditest faktiliste 
tulemuste peaaruandes teatama: 

- …] 
 
 
 

kontrollitavale teabele; 
 kui taotleti lisatasude hüvitamist, kontrollis audiitor, et toetusesaaja on 

mittetulunduslik õigussubjekt, et summa ei ületanud 8000 eurot täistööajale 
taandatud töökoha kohta ja et seda vähendati proportsionaalselt töötajate puhul, 
kes ei olnud määratud üksnes menetlus(te)ga seotud ülesannete täitmiseks. 

 arvutas audiitor uuesti valimisse kaasatud töötajate personalikulud. 

Faktiline tulemus 

4. Kõiki töötasu komponente, mille hüvitamist on taotletud personalikuludena, 
kinnitavad alusdokumendid. 

5. Valimisse kaasatud töötajad võttis tööle toetusesaaja otse kooskõlas 
kohaldatava siseriikliku õigusega ja nad töötasid ainult tema järelevalve all ja 
vastutusel. 

6. Nende töölepingud olid kooskõlas toetusesaaja tavapärase tavaga. 
7. Personalikulud olid nõuetekohaselt dokumenteeritud ning koosnesid ainult 

palkadest, sotsiaalkindlustusmaksetest (pensionimaksed, tervisekindlustuse, 
töötuskindlustuse maksed jne), maksudest ja muudest töötasus sisalduvatest 
kohustuslikest kuludest (puhkusetasu, kolmeteistkümnes kuupalk jne). 

8. Personali ühikukulude arvutamiseks kasutatud kogusummad vastavad palga- ja 
raamatupidamisdokumentide andmetele. 

9. Sel määral, mille ulatuses tegelikke personalikulusid kohandati eelarvestatud 
või hinnanguliste elementidega, olid need elemendid personalikulude 
arvutamiseks asjakohased, mõistlikud ning vastavad objektiivsele ja 
kontrollitavale teabele. Kasutatud eelarvestatud või hinnangulised elemendid 
on — (märkige elemendid ja nende väärtused). 

10. Personalikulud ei sisaldanud abikõlbmatuid elemente. 

11. Abikõlblikkuse eritingimused olid täidetud, kui maksti lisatasu: a) toetusesaaja 
on toetuslepingutes registreeritud kui mittetulunduslik õigussubjekt; b) lisatasu 
maksti üldiselt kohaldatud objektiivsete kriteeriumide kohaselt, sõltumata 
kasutatud rahastamisallikast, ja c) tasu ülempiir oli 8000 eurot täistööajale 
taandatud töökoha kohta (või kuni samaväärne proportsionaalne summa, kui 
isik ei töötanud aasta jooksul meetmega seotud ülesannete täitmisel 
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Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 

täistööajaga või ei töötanud ainult meetme heaks).  

D. Töötunnid 

XVI. Kohaldatud töötundide arv täistööajaga töötaja kohta on [mittevajalik maha 
tõmmata]: 
A. 1720 töötundi aastas täistööajaga töötava isiku kohta (proportsionaalne 

vastavus isikute puhul, kes ei tööta täisajaga); 

B. isiku aastas toetusesaaja heaks töötatud tundide koguarv; 

C. aasta töötundide standardarv, mida toetusesaaja üldiselt kohaldab oma 
personali suhtes kooskõlas oma tavapärase kuluarvutustavaga. See arv 
peab olema vähemalt 90% standardsest aastas ettenähtud töötundide 
arvust. 

 Kui kohaldatakse meetodit B 

XVII. Töötatud tundide koguarvu arvutus on tehtud järgmiselt: isiku aastane 
töötatavate tundide arv töölepingu, kohaldatava kollektiivtöölepingu või 
siseriikliku õiguse kohaselt, pluss ületunnitöö miinus puudumised (nt 
haiguspäevad ja eripuhkus). 

XVIII. „Aastane töötatavate tundide arv” – tunnid, mille jooksul personal peab 
töötama tööandja käsutuses ja viib läbi tema tegevust või täidab kohustusi 
töölepingu, kohaldatava kollektiivlepingu või siseriiklike tööaja 
õigusnormide kohaselt. 

XIX. Lepingus (kohaldatavas kollektiivlepingus või siseriiklikes tööaega 
käsitlevates õigusaktides) täpsustatakse tööaeg, mis võimaldab arvutada 
aasta töötatavad tunnid.  

Kui kohaldatakse meetodit C 

XX. Töötundide standardarv aasta kohta on täistööajale taandatud töökoha 
töötundide arv; töötajate puhul, kelle ülesanded ei ole seotud üksnes 
meetme(te)ga, vähendatakse seda arvu proportsionaalselt. 

XXI. Töötundide arv aasta kohta, millel tunnitasu põhineb, i) vastab toetusesaaja 

Menetlus (sama valimi põhjal nagu jaotise C puhul: personalikulud) 

 Audiitor kontrollis, et kohaldatud töötundide arv on kooskõlas meetodiga A, B 
või C. 

 Audiitor kontrollis, et aastane töötundide arv täistööajaga töötaja kohta on õige 
ja et seda vähendatakse proportsionaalselt töötajate puhul, kelle ülesanded ei 
ole seotud üksnes meetme(te)ga. 

 Kui kohaldatakse meetodit B, kontrollis audiitor i) viisi, kuidas töötatud 
tundide koguarv saadi ja ii) et lepingus täpsustati aastas töötatavad tunnid, 
kontrollides kõiki asjaomaseid dokumente, riiklikke õigusakte, 
kollektiivlepinguid ja lepinguid. 

 Kui kohaldatakse meetodit C, vaatas audiitor üle i) viisi, kuidas aastas töötatud 
tundide standardarv arvutati, kontrollides kõiki asjaomaseid dokumente, 
riiklikke õigusakte, kollektiivlepinguid ja lepinguid, ning kinnitas, et nendes 
arvutustes kasutatud aastane töötundide arv oli vähemalt 90% aasta töötundide 
standardarvust. 

Faktiline järeldus 
Üldine 

12. Toetusesaaja kohaldas töötundide arvu, mis vastas vasakpoolses veerus 
kirjeldatud meetodile A või B. 

13. Aastane töötundide arv täistööajaga töötaja kohta oli korrektne ja 
proportsionaalselt vähendatud töötajate puhul, kes ei töötanud täisajaga või 
ainult meetme heaks. 

Kui kohaldatakse meetodit B 

14. „Aastas töötatavate tundide” arv, ületunnitöö ja puudumine olid kontrollitavad 
toetusesaaja esitatud dokumentide alusel ning töötatud tundide koguarvu 
arvutus oli täpne. 

15. Lepingus määratleti täpselt tööaeg, mis võimaldades arvutada välja aastas 
töötatavad tunnid. 



Toetuslepingu number (numbrid): [sisestage numbrid ja akronüümid]  
  

Horisont 2020 toetuslepingu näidis: mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldine näidis, detsember 2013 
 

12 
 

Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 

tavapärasele raamatupidamistavale; ii) on vähemalt 90% aastas töötatavate 
tundide (töötundide) standardarvust. 

XXII. Töötatavate tundide (töötundide) standardarv – tunnid, mille jooksul personal 
on toetusesaaja käsutuses ja täidab asjaomases töölepingus, kollektiivlepingus 
või siseriiklikes õigusaktides kirjeldatud kohustusi. Aastase standardse 
töötatavate tundide (standardtöötundide) arvu, mille hüvitamist toetusesaaja 
taotleb, kinnitavad kollektiivlepingud, siseriiklikud õigusaktid ja muud 
dokumentaalsed tõendid.  

[Kui toetusesaaja ei saa kinnitada jaotise „D. Töötunnid” teatud avaldust (avaldusi), 
tuleks need siin alljärgnevalt loetleda ja audiitor peaks nendest kui eranditest faktiliste 
tulemuste peaaruandes teatama: 

- …] 

Kui kohaldatakse meetodit C 

16. Aastase töötundide arvu arvutus vastas toetusesaaja tavapärasele 
raamatupidamistavale. 

17. Aastane töötatavate (töö-) tundide standardarvu arvutust võrreldi toetusesaaja 
esitatud dokumentidega. 

18. Tunnitasu arvutamiseks kasutatud aastane töötundide arv oli vähemalt 90% 
aasta töötatavate (töö-) tundide arvust. 

E. Tunnitasu 

Tunnitasu on õige, sest 
 

XXIII. tunnitasu on õigesti arvutatud, sest see saadi, jagades aastased 
personalikulud antud aasta töötundide ja rühmaga (nt töötajate kategooria või 
osakond või kulukeskus, sõltuvalt kasutatud metoodikast), ning see on 
kooskõlas eespool jaotistes C ja D esitatud avaldustega.  

 
 

 
[Kui toetusesaaja ei saa kinnitada jaotise „E. Tunnitasu” avaldust, tuleks need siin 
alljärgnevalt loetleda ja audiitor peaks nendest kui eranditest faktiliste tulemuste 
peaaruandes teatama: 

- …] 
 

Menetlus 
 Audiitor sai nimekirja kõigist toetusesaaja kooskõlas kasutatud metoodikaga 

arvutatud personali tasumääradest. 
 Audiitor sai kõigi asjaomaste töötajate nimekirja, mille alusel personali töötasu 

määr(ad) arvutatakse. 
 
Juhuslikult valitud 10 täistööajale taandatud töökohaga töötaja puhul (sama valimi 
põhjal nagu jaotis C: personalikulud) 

 Audiitor arvutas tunnitasud üle. 
 Audiitor kontrollis, et kohaldatud metoodika vastab organisatsiooni 

tavapärasele raamatupidamisele ja seda kohaldatakse järjepidevalt 
organisatsiooni kõigi tegevuste suhtes objektiivsete kriteeriumide alusel, 
sõltumata rahastamisallikast. 

Faktiline tulemus 

19. Ümberarvutuse tulemusena ei tekkinud valimisse kaasatud töötajate tunnitasus 
erinevusi. 

F. Ajaarvestussüsteem 

XXIV. Ajaarvestussüsteem on kehtestatud kõigi isikute jaoks, mitte ainult „Horisont 
2020” ühe meetmega seotud isikutele. Vähemalt kõik tunnid, mis töötati 

Menetlus 
 Audiitor vaatas üle lühikirjelduse, kõik asjaomased juhised ja/või 

asutusesisesed suunisdokumendid, mis kirjeldavad ajaarvestuse metoodikat. 
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Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 

seoses toetuslepingu(te)ga, registreeritakse iga päev / iga nädal / iga kuu 
[mittevajalik maha tõmmata], kasutades paberi- / arvutipõhist süsteemi 
[mittevajalik maha tõmmata]. 

XXV. Isikute puhul, kelle ülesanded on seotud ainult „Horisont 2020” ühe 
tegevusega, on toetusesaaja kas allkirjastanud sellekohase deklaratsiooni või 
on seadnud sisse korra nende tööaja arvestamiseks. 

XXVI. Asjaomane isik on töötatud aja arvestuse andmed allkirjastanud (paberil või 
elektrooniliselt) ja meetme juht või ülemus on need vähemalt kord kuus 
kinnitanud. 

XXVII. Kehtestatud on meetmed, millega ennetatakse, et töötajad 
i.  registreerivad samad töötunnid kaks korda,  

ii. registreerivad töötunde töölt äraoleku ajal (nt puhkusel, haiguspäevade 
ajal),  

iii.  registreerivad rohkem töötunde kui tunnitasu arvutamiseks kasutatud 
aastane töötundide arv ja  

iv. registreerivad väljaspool meetme perioodi töötatud tunnid. 

XXVIII. Väljaspool meetme perioodi tööaega ei registreeritud. 
XXIX. Ei taotletud enamate tundide hüvitamist kui personali tunnitasu arvutamiseks 

kasutatud töötunnid. 
 
 
[Palun esitage audiitorile lühike kirjeldus sisseseatud ajaarvestussüsteemi ja selle 
usaldatavuse tagamiseks kohaldatud meetmete kohta ja lisage see käesolevale 
tõendile55]. 
 
 

 

Audiitor vaatas läbi juhusliku jaotises C: personalikulud nimetatud 10st täistööajale 
taandatud töökohast koosneva juhusliku valimi ajaarvestuse: ja kontrollis eeskätt, 

 et ajaarvestus oli kättesaadav kõigile isikutele, kelle ülesanded ei olnud seotud 
ainult meetmega; 

 et ajaarvestus oli kättesaadav kõigile isikutele, kes töötasid ainult „Horisont 
2020” meetme heaks või, teise võimalusena, et neile oli kättesaadav 
toetusesaaja allkirjastatud deklaratsioon, milles tõendati, et nad töötasid ainult 
„Horisont 2020” meetme heaks; 

 et ajaarvestus allkirjastati ja kinnitati õigel ajal ja et miinimumnõuded olid 
täidetud; 

 Et isikud töötasid ajavahemikel, mille kohta hüvitamist taotletakse; 

 et ei taotletud enamate tundide hüvitamist kui personali tunnitasu arvutamiseks 
kasutatud töötunnid. 

 Et olid kehtestatud sisekontrollid, vältimaks, et aega arvestatakse kaks korda, 
puhkusel viibimise või haiguspäevade ajal; et inimese kohta aastas 
deklareeritakse rohkem „Horisont 2020” meetmete tundi kui aastane töötundide 
arv, mida kasutatakse tunnitasu arvutamiseks; et tööaega arvestatakse 
väljaspool meetme perioodi; 

 Audiitor kontrollis teabe üle personalitöö dokumentidest, et kinnitada 
järjepidevust ja tagada, et sisekontrollid on olnud tõhusad. Lisaks on audiitor 
kontrollinud, et „Horisont 2020” meetmetele ei arvestatud inimese kohta aastas 
rohkem tunde kui tunnitasude arvutamiseks kasutatud aasta töötundide arv, 
ning on kontrollinud, et väljaspool meetme perioodi töötatud aega ei arvestatud 
meetme hulka. 

Faktiline tulemus 

                                                 
55 Ajaarvestussüsteemi kirjelduses tuleb märkida muu hulgas teave ajaarvestusregistri sisu, selle hõlmavuse (täisaja või meetmega seotud aja arvestus, kogu personal või ainult H2020 meetmetesse kaasatud personal), 
selle üksikasjalikkuse tase (kas on olemas viide konkreetsele täidetud ülesandele), selle vormi, aja registreerimise perioodilisuse ja autoriseerimise kohta (paberil või arvutipõhine süsteem; iga päev, iga nädal või iga 
kuu; kes allkirjastab ja kes kaasallkirjastab), kohaldatud kontrollid, et vältida aja topeltarvestamist või tagada vastavus personalitöö dokumentidega, näiteks puudumised ja tööreisid, samuti selle teabevoog kuni 
raamatupidamisaruannete koostamisel kasutamiseni. 
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Palun selgitage aruande tekstis esinevaid lahknevusi. 
Toetusesaaja koostatavad raamatupidamisaruanded  Läbiviidavad menetlused ja audiitori kinnitatavad tulemused 
 [Kui toetusesaaja ei saa kinnitada jaotise „F. Ajaarvestussüsteem” teatud avaldust 
avaldusi), tuleks need siin alljärgnevalt loetleda ja audiitor peaks nendest kui 
eranditest faktiliste tulemuste peaaruandes teatama: 

- …] 
 

20. Toetusesaaja esitatud ajaarvestuse lühikirjeldus, juhised ja/või asutusesisesed 
suunised olid kooskõlas juhtimisaruannete/arvestusdokumentide ja muude üle 
vaadatud dokumentidega ja üldiselt toetusesaaja kohaldas neid 
raamatupidamisaruannete koostamisel. 

21. Juhusliku valimi puhul aeg registreeriti või juhul, kui töötajad töötasid ainult 
meetme heaks, oli kättesaadav kas allkirjastatud deklaratsioon või ajaarvestus;  

22. Juhusliku valimi puhul allkirjastasid töötaja ja meetme juht/ülemus 
ajaarvestuse andmed mõistliku aja jooksul. 

23. Meetme raames deklareeritud tööaeg jäi deklareeritud perioodidesse. 

24. Ei taotletud enamate tundide hüvitamist kui personali tunnitasu arvutamiseks 
kasutatud töötundide arv. 

25. Leidub tõendeid, et toetusesaaja on kontrollinud, et tööaega ei deklareeritud 
kaks korda, et see on vastavuses puudumiste arvestusega ja aastase töötundide 
arvuga, ning et väljaspool meetme perioodi tööaega ei deklareeritud. 

26. Deklareeritud tööaeg on vastavuses personaliosakonna arvestusdokumentides 
talletatuga. 

 
 
[[toetusesaaja] [seotud kolmanda isiku] ametlik nimi] 

 
 
[audiitori ametlik nimi] 

[volitatud esindaja nimi ja ametinimetus]    [volitatud esindaja nimi ja ametinimetus] 
[pp kuu aaaa] [pp kuu aaaa] 
<[Toetusesaaja] [Seotud kolmanda isiku] allkiri> <Audiitori allkiri> 
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	2. lisas esitatud hinnangulist eelarveliigitust võib toetusesaajate või eelarvekategooriate (või mõlemate) vahel ülekantud summade võrra korrigeerida. See ei nõua muudatuse tegemist vastavalt artiklile 55, kui meedet rakendatakse vastavalt 1. lisas ki...
	Toetusesaajad ei või siiski teha järgmist:
	- [VALIK artikli 5 lõikega 2 ettenähtud kindla summa korral: korrigeerida 2. lisas kindla summana esitatud summasid;]
	„Lõplik toetussumma” sõltub sellest, millises ulatuses meedet tegelikult rakendatakse vastavalt lepingu tingimustele.
	Selle summa arvutab [komisjon] [amet] – lõppmakse tegemisel (vt artikli 21 lõige 4) – järgmiste etappide kaupa:
	1. etapp – hüvitismäärade kohaldamine toetuskõlblikele kuludele;
	2. etapp – toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga;
	3. etapp – mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu;
	4. etapp – mahaarvamiste tegemine puuduliku rakendamise või muude kohustuste täitmata jätmise tõttu.
	5.3.3  3. etapp – mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu
	Toetus ei tohi kasumit luua.
	„Kasum” on 1. ja 2. etapi järel saadud summat (millele on liidetud meetme kogutulud) ületav osa, mis on meetme toetuskõlblike kulude kogusummast suurem.
	„Meetme toetuskõlblike kulude kogusumma” on [komisjoni] [ameti] poolt heakskiidetud toetuskõlblike kogukulude koondsumma.
	„Meetme kogutulud” on meetme kestuse ajal saadud kogutulude koondsumma (vt artikkel 3).
	Järgmisi summasid käsitatakse tuludena:
	(a) meetmega loodud tulu; kui tulu saadakse lepingu raames ostetud seadmete või muu vara müügist, võrdub tulu lepingu alusel toetuskõlblikuna deklareeritud summaga;
	(b) kolmandate isikute poolt toetussaajale [või seotud kolmandale isikule] spetsiaalselt meetme jaoks tehtud rahalised sissemaksed ja
	(c) mitterahalised sissemaksed, mida kolmandad isikud teevad tasuta spetsiaalselt meetme jaoks, kui need on deklareeritud toetuskõlblike kuludena.
	Järgmisi summasid ei käsitata tuludena:
	(a)  meetme tulemusi kasutades loodud tulu (vt artikkel 28);
	(b) kolmandate isikute rahalised sissemaksed, kui neid võib kasutada muude kulude kui toetuskõlblikud kulud katmiseks (vt artikkel 6);
	(c) kolmandate isikute rahalised sissemaksed, kui puudub kohustus artiklis 3 sätestatud perioodi lõpus kasutamata jäänud summad tagasi maksta.
	Kasumi olemasolu korral arvatakse see 1. ja 2. etapi järel saadud summast maha.
	5.3.4  4. etapp – mahaarvamiste tegemine puuduliku rakendamise või muude kohustuste täitmata jätmise tõttu – vähendatud toetussumma – arvutamine
	Kui toetust vähendatakse (vt artikkel 43), arvutab [komisjon] [amet] vähendatud toetussumma, lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast mahaarvatava summa (mis arvutatakse proportsionaalselt meetme puuduliku rakendamisega või ...
	Lõplik toetussumma on järgmisest kahest summast väiksem:
	- 1.–3. etapi järel saadud summa või
	- 4. etapi järel saadud vähendatud toetussumma.
	Kui – pärast lõppmakse tegemist (eelkõige pärast kontrolle, hindamisi, auditeid või juurdlusi; vt artikkel 22) – [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi (vt artikkel 42) või vähendab toetust (vt artikkel 43), arvutab ta toetusesaaja jaoks, kelle puhul t...
	Selle summa arvutab [komisjon] [amet] tuvastatud puuduste alusel järgmiselt:
	- kulude tagasilükkamise korral: kohaldades hüvitismäära muudetud toetuskõlblikele kuludele, mille [komisjon] [amet] asjaomase toetusesaaja puhul heaks kiitis;
	- toetuse vähendamise korral: arvutades asjaomase toetussaaja osa toetussummast, mida vähendati proportsionaalselt temapoolse meetme puuduliku rakendamisega või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega (vt artikli 43 lõige 2).
	Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on asjaomase toetusesaaja muudetud lõplik toetussumma eespool nimetatud kahest summast väiksem.
	[VALIK artikli 14 kohaldamise korral: Seotud kolmandate isikute kantud kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad – mutatis mutandis – käesolevas artiklis (artikli 6 lõigetes 1 ja 2) ja artiklis 14 sätestatud toetuskõlblikkuse eritingimustele.]
	Seotud kolmandad isikud võivad deklareerida toetuskõlblikuna kulud, mis neil tekivad meetme ülesannete täitmisel vastavalt artikli 6 lõikele 3.
	14.1.2. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 18, 20, 35, 36 ja 38 tulenevad kohustused kehtivad ka nende seotud kolmandate isikute suhtes.]
	Koordinaator peab esitama 1. lisas kindlaksmääratud „tulemused” nimetatud lisas täpsustatud tähtpäevadel ja tingimustel.
	Koordinaator peab esitama [komisjonile] [ametile] (vt artikkel 52) tehnilised ja finantsaruanded, sealhulgas maksetaotlused.
	Aruannete koostamisel tuleb kasutada vorme, mille [komisjon] [amet] on sisestanud elektroonilisse teabevahetussüsteemi (vt artikkel 52).
	Meede on jagatud järgmiste „aruandeperioodide” vahel:
	- AP1: esimesest kuust kuuni [X]
	[- AP2: kuust [X+1] kuuni [Y]
	- AP3: kuust [Y+1] kuuni [Z]
	[sama teiste aruandeperioodide kohta]
	- APN: kuust [N+1] kuni [projekti kestuse viimase kuuni].]
	Koordinaator peab esitama perioodilise aruande 60 päeva jooksul pärast iga aruandeperioodi lõppu.
	Perioodiline aruanne peab sisaldama järgmist:
	(a) „perioodiline tehniline aruanne”, mis sisaldab järgmist teavet:
	(b) „perioodiline finantsaruanne”, mis sisaldab järgmist teavet:
	Koordinaator peab lisaks viimase aruandeperioodi perioodilisele aruandele esitama lõpparuande 60 päeva jooksul pärast viimase aruandeperioodi lõppu.
	Lõpparuanne peab sisaldama järgmist:
	(a) „lõplik tehniline aruanne” koos avaldamiseks ettenähtud kokkuvõttega, mis sisaldab järgmist teavet:
	(i) tulemusi ning nende kasutamist ja levitamist käsitlev ülevaade;
	(ii) meetme järeldused ja
	(iii) meetme sotsiaalmajanduslik mõju;
	(b) „lõplik finantsaruanne”, mis sisaldab järgmist teavet:
	(i) „lõplik kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne” (vt 4. lisa), mille koostab automaatselt elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab kõigi aruandeperioodide individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab lõppmakse taotlust, ja
	(ii) „raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend” (koostatakse vastavalt 5. lisale) iga toetusesaaja kohta [ja iga seotud kolmanda isiku kohta], kes taotleb kokku vähemalt 325 000 euro ulatuses toetust, et hüvitada tegelikud kulud ja ühikukulud, mis...
	[VALIK suurte toetuste korral, mille aruandeperioodid on kokku üle 18 kuuP31F P: Lisaks eespool sätestatud aruandlusnõuetele (artikli 20 lõiked 1–3) peab koordinaator teatama [komisjonile] [ametile] iga aasta [31. detsembriks][30. novembriks] toetuses...
	See teave on vajalik [komisjoni] [ameti] raamatupidamise jaoks ja seda ei kasutata lõpliku toetussumma arvutamiseks.]
	[VALIK: ei kohaldata]
	Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes.
	Toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud], kelle raamatupidamisarvestus toimub muus vääringus kui euro, peavad muus vääringus kantud kulud konverteerima eurodesse Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud tegelike päevakursside keskmise alusel, mis o...
	Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud euro päevast vahetuskurssi asjaomase vääringu suhtes, siis teostatakse konverteerimine komisjoni veebisaidil avaldatud kuu raamatupidamise keskmise vahetuskursi alusel, mis on arvutatud asjaomase aruandeperi...
	Toetusesaajad [ja seotud kolmandad isikud], kelle raamatupidamisarvestus toimub eurodes, peavad konverteerima muus vääringus kantud kulud eurodesse vastavalt nende tavapärasele raamatupidamistavale.
	Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajatele käibevahendeid.
	See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks.
	Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot.
	[Komisjon] [Amet] peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot, st 5% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), ja kannab selle üle „tagatisfondi”.
	Vahemaksetega hüvitatakse meetme rakendamisel asjaomasel aruandeperioodil tekkinud toetuskõlblikud kulud.
	[Komisjon] [Amet] maksab koordinaatorile vahemaksena tasumisele kuuluva summa 90 päeva jooksul perioodilise aruande kättesaamisest (vt artikli 20 lõige 3), välja arvatud artikli 47 või 48 kohaldamisel.
	2. etapp – summa piiramine 90%-ga maksimaalsest toetussummast.
	- kui jääk on positiivne, makstakse vabastatud summa täielikult koordinaatorile 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 koordinaatorile;
	- on negatiivne, nõutakse see sisse.
	Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada – toetusesaaja nõusolekuta – muu summaga, mille toetusesaaja komisjonile või rakendusametile võlgu on (ELi või Euratomi eelarvest), kuni ELi toetuse ülempiirini, mis on asjaomase abisaaja kohta hinnan...
	[Komisjon] [Amet] teatab makseid tehes ametlikult koordinaatorile tasumisele kuuluva summa ja täpsustab, kas see on seotud vahemakse või lõppmaksega.
	Lõppmakse korral täpsustatakse teates ka lõplik toetussumma.
	Toetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate saatmisele artiklites 43 ja 44 sätestatud ärakuulamismenetlus.
	[Komisjon] [Amet] teeb maksed eurodes.
	Maksed tehakse koordinaatorile.
	Koordinaatorile tehtavad maksed vabastavad [komisjoni] [ameti] tema maksekohustusest.
	Koordinaator peab jagama maksed põhjendamatult viivitamata toetusesaajate vahel.
	Ülekannete hind tasutakse järgmiselt:
	[Komisjoni] [ameti] tehtud makseid käsitatakse teostatuna kuupäeval, mil need tema kontolt debiteeritakse.
	Kui viivisintress on kuni 200 eurot, makstakse see koordinaatorile üksnes juhul, kui asjaomane taotlus esitatakse kahe kuu jooksul pärast hilinenud makse kättesaamist.
	[VALIK: ei kohaldata]
	[VALIK: ei kohaldata]
	29.4 Teave ELi-poolse rahastamise kohta – ELi embleemi kasutamise kohustus ja õigus
	[VALIK: ei kohaldata]
	38.1.1. Üldine kohustus reklaamida meedet ja selle tulemusi
	38.1.2. Teave ELi-poolse rahastamise kohta – ELi embleemi kasutamise kohustus ja õigus
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	koordinaatorit esitama ja allkirjastama enda nimel ja enda eest kõik lepingu muudatused vastavalt artiklile 55.
	[toetusesaajaga ühendatud või seotud üksuse täielik ametlik nimetus], [üksuse lühinimetus], [õiguslik vorm] [ametlik registrinumber], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise number] („seotud kolm...
	kes on seotud toetusesaajaga nr [sisestage number] [toetusesaaja täielik ametlik nimetus], [lühinimetus], [õiguslik vorm], [ametlik registrinumber], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise number]...
	nõustub kandma toetusesaajaga solidaarset vastutust
	summa osas, mille toetusesaaja [komisjonile] [ametile] võlgneb vastavalt toetuslepingule nr [sisestage lepingu number] [(sisestage akronüüm)] kuni kolmandale isikule hinnangulises eelarves ettenähtud ELi maksimaalse toetuse ulatuses (vt II lisa).
	Seotud kolmas isik nõustub tagasipööramatult ja tingimusteta maksma [komisjonile] [ametile] käesoleva deklaratsiooni alusel nõutud summa viivitamata ja esimesel nõudmisel.
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	Audititöövõtu pädevuse tingimused raamatupidamismetoodika õigsust kinnitava tõendi väljastamiseks seoses teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020” rahastatava ühe või mitme toetuslepinguga
	Faktiliste tulemuste sõltumatu aruanne teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020” rahastatavate toetuslepingutega seotud metoodika kohta


