
Vastutuse välistamine 
Käesoleva dokumendi eesmärk on pakkuda abi programmi „Horisont 2020“ raames toetuse taotlemisel. 
Dokumendis osutatakse kõigile sätetele, mida on võimalik kohaldada nimetatud tüüpi toetuslepingu suhtes, ja see 
on koostatud üksnes teabe eesmärgil. Toetusleping on õiguslikult siduv, kui lepinguosalised on sellele iga 
meetmega seoses alla kirjutanud.  
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MUUDATUSTE ÜLEVAADE 

Versioo
n 

Avaldamise 
kuupäev 

Muudatused 

1.0 11.12.2013  Algversioon 

2.0 & 2.1 1.10.2014 

1.10.2015 

 Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 1. versiooniga on 

järgmised: 

 Artikli 16 lõige 6. Raamatupidamisaruannetes kasutatav 
vääring ja konverteerimine eurodesse: et partnerid, kelle 

raamatupidamisaruanded on muus vääringus kui euro, 
saaksid konverteerida eurodesse kõik kulud, olenemata 
nende vääringust (sarnane 7. raamprogrammi 

projektidega). 

 Artikli 17 lõige 2. Eelmakse – summa – tagatisfondi jaoks 
kinnipeetav summa: et anda konsortsiumile võimalus 
saada eelmakse varasemal kuupäeval, nimelt kümme 

päeva enne meetme alguskuupäeva. 

 Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud 
vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis. 

3.0 20.7.2016  Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 2.1 versiooniga on 
järgmised: 

 Artikli 5 lõike 2 punkt A. Otsesed personalikulud: et võtta 
suuremal määral arvesse partnerite tavapäraseid 

kuluarvestustavasid, võimaldades neil arvutada tunnitasu 
mitte ainult täieliku majandusaasta, vaid ka kuu kohta.  

 Artikli 16 lõige 3. Perioodilised aruanded – vahemaksete 
taotlused: koordinaatorile esitatud tehniline aruanne peab 
sisaldama ka teavitamistegevust.  

Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud 
vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis. 

4.0 27.2.2017  Peamised muudatused võrreldes näidislepingu 3.0 versiooniga on 
järgmised: 

 Valikute lisamine PCP-PPI meetmete jaoks, eelkõige artikli 4 
lõige 2, artikli 5 lõige 2, artiklid 11, 13, 15 ja 16 ning lisad 

2, 3    5 ning valikulised lisad 6 ja 7 üksnes PCP/PPI 
meetmete jaoks. 

 Artikli 5 lõike 2 punkt A. Otsesed personalikulud. 

 Artikli 5 lõike 2 punkt A.2 Toetusesaaja heaks otsese 
lepingu alusel töötavate füüsiliste isikute kulud. 

 Artikli 5 lõike 2 punkt D.5. Ettevõttesiseste kaupade ja 

teenuste kulud. 

 Artikli 5 lõike 2 punkt E. Kaudsed kulud. 

 Uus artikkel 12a. Meetme ülesannete täitmine 
rahvusvaheliste partnerite poolt. 

 Muid vähem tähtsaid sõnastuse muudatusi ja ametnike tehtud 
vigade parandusi saab näha märgitud muudatustega versioonis. 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v1.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v2.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v2.1_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.0-v2.1_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_v3.0_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v2.1-v3.0_en.doc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/mga/pcp_ppi/h2020-mga-spa-multi_track-v3.0-v4.0_en.doc
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RAAMPROGRAMMI „HORISONT 2020“ 

ERITOETUSLEPINGU NÄIDIS
1
 

 (H2020 ERITOETUSLEPING – MITU PARTNERIT) 

 
 

 Käesolev näidis on mõeldud meetmete jaoks, mille puhul kasutatakse tavaliselt üldise 
toetuslepingu näidist (st RIA, IA ja CSA meetmed), ning meetmete jaoks, mille puhul kasutatakse 
PCP/PPI toetuslepingu näidist (st PCP ja PPI meetmed). Seda tuleks Eraneti, EJP, ERC, MSC ja VKE-
le ette nähtud vahendit hõlmavate toetuslepingutega seoses täiendavalt kohandada.   

 
 Sinisega märgistatud joonealused märkused ei ole nähtavad tekstis, mille IT-süsteem loob 

allkirjastamiseks (sest need on üksnes sisemised juhised).  
 

 Valikud RIA, IA & CSA ning PCP/PPI meetmete jaoks on näidatud [sinistes sulgudes]. 
 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 partneritel 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. 
 

 Lisad: 
Mõned lisad põhinevad üldise toetuslepingu näidisel (vt 3. lisa – ühinemisdokumendid), 3.a lisa 
(deklaratsioon seotud kolmandate isikute solidaarse vastutuse kohta, 5. lisa 
(raamatupidamismetoodika õigsust kinnitava tõendi standardvorm) ja 6. lisa (raamatupidamisaruande 
õigsust kinnitava tõendi standardvorm), kuid neid on kohandatud vastavalt raampartnerluslepingu ja 
eritoetuslepingu erivajadustele. 
Kõnealustes lisades osutatud viidet „toetusesaajale“ tuleb käsitleda viitena „partnerile“. 

 

 

 

ERITOETUSLEPING  

 

NUMBER [sisestage number] – [sisestage akronüüm] 

 

 

 

Käesolev eritoetusleping on sõlmitud järgmiste poolte vahel: 

 

ühelt poolt 

 

                                                 
1  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1291/2013, millega luuakse 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 (edaspidi 

„raamprogrammi „Horisont 2020“ määrus nr 1291/2013“) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 104). 

 

EUROOPA KOMISJON 
PEADIREKTORAAT/RAKENDUSAMET 
 
[Direktoraat] 
[Üksus][Direktor] 
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[VALIK 1: Euroopa Liit (edaspidi „EL“), keda esindab Euroopa Komisjon (edaspidi 

„komisjon“)
2
,]  

 

[VALIK 2: Euroopa Aatomienergiaühendus (edaspidi „Euratom“, keda esindab Euroopa 

Komisjon (edaspidi „komisjon“)
3
,]  

 

[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
4
,] 

 

kes on volitanud käesolevat erilepingut allkirjastama [[ametikoht, [peadirektoraat, direktoraat, 

üksus] [talitus]], [ees- ja perekonnanimi],
5
 

 

ning  

 

teiselt poolt 

 

1. „koordinaator“: 

 

 [täielik ametlik nimetus (lühinimetus)], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress] 

[VALIK nende partnerite jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise 

number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number],] [VALIK 

nende koordinaatorite jaoks, keda ei rahasta EL: kui „partner, keda ei rahasta EL“ (vt 

artikkel 7),] ja kes on volitanud käesolevat erilepingut allkirjastama [ametikoht, ees- ja 

perekonnanimi], 

 

ja järgmised teised partnerid, keda esindab eritoetuslepingu allkirjastamisel koordinaator (vt 

raampartnerluslepingu 3. lisas ja artiklis 62 sätestatud volitus): 

 

2. [täielik ametlik nimetus (lühinimetus)], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress] 

[VALIK nende partnerite jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise 

number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number]], 

 

[VALIK partnerite puhul, kes ei täida käesoleva eritoetuslepingu alla kuuluvaid meetme 

ülesandeid: X. [täielik ametlik nimetus (lühinimetus)], kes on asutatud aadressil [täielik 

ametlik aadress] [VALIK nende partnerite jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena 

registreerimise number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage 

number]], kui „partner ei täida meetmega seonduvaid ülesandeid“,] 

 

[VALIK nende partnerite jaoks, keda ei rahasta EL: X. [täielik ametlik nimetus 

(lühinimetus)], kes on asutatud aadressil [täielik ametlik aadress] [VALIK nende partnerite 

jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise number: 

                                                 
2  Kaldkirjas tekst näitab toetuslepingu näidise valikuid, mis kehtivad käesoleva lepingu suhtes. 
3  Kaldkirjas tekst näitab toetuslepingu näidise valikuid, mis kehtivad käesoleva lepingu suhtes. 
4  Kaldkirjas tekst näitab toetuslepingu näidise valikuid, mis kehtivad käesoleva lepingu suhtes. 
5 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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käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number],] kui „partner, keda ei 

rahasta EL“ (vt artikkel 7),] 

 

[sama iga partneri kohta] 

 

[VALIK juhul, kui JRC on partner: ja X Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), mis on 

asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], kui ta allkirjastab „Halduskokkuleppe“ (vt 5. 

lisa)]. 

 

Sõlmides eritoetuslepingu [VALIK juhul, kui JRC on partner: või halduskokkulepe] võtavad 

partnerid toetuse vastu ning nõustuvad rakendama erimeedet enda vastutusel ja vastavalt 

raampartnerluslepingule ja sellele eritoetuslepingule ning kõigile neis sätestatud kohustustele 

ja tingimustele.  

 

Eritoetuslepingu osad: 

 

Tingimused 

 

1. lisa  Meetme kirjeldus  

 

2. lisa  Meetme hinnanguline eelarve 

 

2.a Lisateave hinnangulise eelarve kohta  

 

3. lisa  Raamatupidamisaruande standardvorm
 
 

 

4. lisa  Raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi standardvorm  

 

5. lisa [VALIK 1 juhul, kui JRC osaleb: Halduskokkulepe] [VALIK  2: Ei 

kohaldata] 

 

[täiendav VALIK üksnes PCP/PPI meetmete korral: 6. lisa  Vahendite 

olemasolu hõlmava kohustuse näidis] 

 

[täiendav VALIK üksnes PCP/PPI meetmete korral: 7. lisa Eelmise eelmakse 

kasutamist käsitleva avalduse näidis] 
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1. PEATÜKK.  ÜLDINE 

 

ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE 

 

Käesoleva lepinguga nähakse ette sellise eritoetuse eritingimused ning sellega seotud õigused 

ja kohustused, mis antakse partneritele erimeetme rakendamiseks sõlmitava 

raampartnerluslepingu nr [sisestage number] [sisestage akronüüm] (edaspidi 

„raampartnerlusleping“) alusel. 

 

 

2. PEATÜKK.  MEEDE 

 

ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE 

 

Rakendatava erimeetme nimetus on [sisestage meetme nimetus poolpaksus kirjas] – 

[sisestage akronüüm] (edaspidi „meede“) ja seda kirjeldatakse 1. lisas. 

 

[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 

 

Erimeetme kestus on [sisestage arv] kuud alates [vaikimisi VALIK 1: erilepingu jõustumise 

kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast (vt artikkel 21)] [VALIK 2 juhul, kui see on 

meetme jaoks vajalik: [sisestage kuupäev]
6
 (edaspidi „meetme alguskuupäev“).  

 

 

3. PEATÜKK.  ERITOETUS 

 

ARTIKKEL 4. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄR JA 

KULULIIGID 

 

4.1 Maksimaalne toetussumma  

 

                                                 
6 See kuupäev peab 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 või mõnel muul kui kuu esimesel päeval. Igal juhul ei tohiks alguskuupäev olla 

toetuse taotluse esitamise kuupäevast varasem (finantsmääruse artikkel 130). 
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Eritoetuse „maksimaalne toetussumma“ on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] 

eurot. 

 

4.2 Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid 

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

Toetusega hüvitatakse [VALIK 1 teadustegevuse ja innovatsioonitegevuse (RIA) ning 

koordineerimis- ja toetusmeetmete (CSA) korral 100 % meetme toetuskõlblikest kuludest] 

[VALIK 2 innovatsioonitegevuse (IA) korral
7
: 100 % selliste partnerite [ja seotud 

kolmandate isikute] toetuskõlblikest kuludest, kes on mittetulunduslikud õigussubjektid, ja 

70 % selliste partnerite [ja seotud kolmandate isikute] toetuskõlblikest kuludest, kes on 

tulunduslikud õigussubjektid
8
] [VALIK 3 erandjuhtudel, kui see on tööprogrammiga ette 

nähtud: [VALIK A RIA ja CSA korral: [… %] meetme toetuskõlblikest kuludest][VALIK B 

IA korral: ... % selliste partnerite [ja seotud kolmandate isikute] toetuskõlblikest kuludest, 

kes on mittetulunduslikud õigussubjektid,
9
 ja ... % selliste partnerite [ja seotud kolmandate 

isikute] toetuskõlblikest kuludest, kes on tulunduslikud õigussubjektid] (vt artikkel 5) 

(„toetuskõlblike kulude hüvitamise toetus“) (vt 2. lisa). 

 

Meetme hinnangulised toetuskõlblikud kulud on [sisestage summa (sisestage summa 

sõnades)] eurot. 

 

Toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 5) tuleb deklareerida järgmiste liikide all (edaspidi 

„kululiigid“): 

 

(a) otsesed personalikulud [(v.a punktis f nimetatud ühikukuluga [/ kindla summaga] 

kaetud otsesed personalikulud)]
10

:  

 

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

 

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

tavapärasele kuluarvestustavale (edaspidi „ühikukulud“).  

 

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

kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ aastateks 2014–2020 

osalemis- ja levitamiseeskirjad) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 81) (edaspidi „osalemiseeskirju käsitlev 

määrus nr 1290/2013“) artikli 2 lõike 1 punktis 6 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. 

8  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse (EL) nr 1290/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 14 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. 

9  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse (EL) nr 1290/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 14 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. 
10  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
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Selliste VKEde omanike või füüsilisest isikust partnerite personalikulud, kes ei saa 

palka (vt artikli 5 lõike 2 punkti A alapunktid 4 ja 5), tuleb deklareerida ühel ühikul 

põhineva summa alusel, mis on esitatud 2a. lisas (edaspidi „ühikukulud“); 

 

(b) otsesed allhankekulud [(välja arvatud ühikukuluga [/ kindla summaga] hõlmatud 

otsesed allhankekulud, mis on esitatud punktis f)]11: tegelikult kantud kuludena 

(edaspidi „tegelikud kulud“);  

 

(c) kolmandatele isikutele rahalise toetuse andmisega seotud otsesed kulud [(v.a 

punktis f nimetatud ühikukuluga [/ kindla summaga] kaetud rahalise toetuse kulud)]12: 

[VALIK 1 eritoetuslepingu artikli 13 kohaldamise korral: tegelikult kantud kuludena 

(edaspidi „tegelikud kulud“);][VALIK 2: ei kohaldata;] 

 

(d) muud otsesed kulud [(välja arvatud ühikukuluga [/ kindla summaga] hõlmatud muud 

otsesed kulud, mis on esitatud punktis f)]13:  

 

- ettevõttesisesed kuluarved kaupade ja teenuste eest: ühel ühikul põhineva 

summa alusel, mille partner arvutas vastavalt oma tavapärasele 

kuluarvestustavale (edaspidi „ühikukulud“). 

 

- muude kulude korral: tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud“); 

 

(e) kaudsed kulud [(välja arvatud ühikukuluga [/ kindla summaga] hõlmatud kaudsed 

kulud, mis on esitatud punktis f)]14: kindla määra alusel, mida kohaldatakse vastavalt 

artikli 5 lõike 2 punktile E (edaspidi „kindlamääralised kulud“); 

 

(f) [VALIK 1a ühikukulude erikategooriate korral, (ühikukulud on ette nähtud 

komisjoni otsusega ja neid kohaldatakse toetuse suhtes): [sisestage kulude 

erikategooria(te) nimetus
15

]: ühel ühikul põhineva(te) summa(de) alusel, mis on 

esitatud 2.a. lisas
16

 (edaspidi „ühikukulud“).]  

 

[VALIK 1b konkreetsete kindlasummaliste kulude korral (kui komisjoni otsusega on 

ette nähtud kindel summa ja kui seda kohaldatakse toetuse suhtes): [sisestage 

kulude erikategooria(te) nimetus]: 2. lisas esitatud kindla summana (edaspidi 

„kindlasummalised kulud“).] 

 

[VALIK 2: konkreetse(te) kulukategooria(te) korral: ei kohaldata.] ] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

                                                 
11  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
12  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
13  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
14  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
15  Sisestage kulukategooria täpne nimetus vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada 

ühikukulusid või kindlat summat). Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 

kulud“; „kliiniliste uuringute kulud“; „hoonete energiatõhususe parandamise kulud“. 
16  2.a lisas peavad olema iga asjaomase partneri (ja seotud kolmanda isiku) kohta täpselt märgitud kõik 

ühikukulu parameetrid (st ühik(ud), summa(d) ühiku kohta, teadustöö rajatis/infrastruktuur, mille jaoks seda 

kasutatakse, kliiniline uuring, mille jaoks seda kasutatakse jne). 
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Toetusega hüvitatakse [… %] meetme toetuskõlblikest kuludest] (vt artikkel 5) 

(„toetuskõlblike kulude hüvitamise toetus“) (vt 2. lisa). 

 

Meetme hinnangulised toetuskõlblikud kulud on [sisestage summa (sisestage summa 

sõnades)] eurot. 

 

Toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 5) tuleb deklareerida järgmiste liikide all (edaspidi 

„kululiigid“): 

 

(a) [PCP][PPI] allhangete otsesed kulud: tegelikult kantud kuludena (edaspidi 

„tegelikud kulud“);  

 

(b) otsesed personalikulud täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega 

seotud tegevuste korral [(v.a punktis f nimetatud ühikukuluga kaetud otsesed 

personalikulud)]
17

:   

 

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

 

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

tavapärasele kuluarvestustavale (edaspidi „ühikukulud“).  

 

Selliste VKEde omanike või füüsilisest isikust partnerite personalikulud, kes ei saa 

palka (vt artikli 5 lõike 2 punkti A alapunktid 4 ja 5), tuleb deklareerida ühel ühikul 

põhineva summa alusel, mis on esitatud 2a. lisas (edaspidi „ühikukulud“); 

 

(c) täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste otsesed 

allhankekulud [(v.a punktis f nimetatud ühikukuluga [/ kindla summaga] kaetud 

allhankekulud)]18: tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud“); 

  

(d) muud otsesed kulud täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud 

tegevuste korral [(v.a punktis f nimetatud ühikukuluga kaetud muud otsesed 

kulud)]19:  

 

- ettevõttesisesed kuluarved kaupade ja teenuste eest: ühel ühikul põhineva 

summa alusel, mille partner arvutas vastavalt oma tavapärasele 

kuluarvestustavale (edaspidi „ühikukulud“). 

 

- muude kulude korral: tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud“); 

 

(e)  täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste kaudsed 

kulud [(v.a punktis f esitatud ühikukuludega kaetud kaudsed kulud)]20: kindla määra 

alusel, mida kohaldatakse vastavalt artikli 5 lõike 2 punktile E (edaspidi 

„kindlamääralised kulud“); 

 

                                                 
17  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
18  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
19  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
20  Seda kasutatakse üksnes punktis f esitatud valiku kasutamisel. 
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(f) [VALIK 1 ühikukulude erikategooriate korral, (ühikukulud on ette nähtud 

komisjoni otsusega ja neid kohaldatakse toetuse suhtes): selliste [sisestage 

konkreetse(te) kulukategooria(te) nimetus
21

] puhul, mis on osa täiendavate 

koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevustest: ühel ühikul põhineva(te) 

summa(de) alusel, mis on esitatud 2.a. lisas
22

 (edaspidi „ühikukulud“).] 

 

[VALIK 2: konkreetse(te) kulukategooria(te) korral: ei kohaldata.] ] 

 

ARTIKKEL 5. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD  

 

5.1 Toetuskõlblike kulude üldtingimused  

 

„Toetuskõlblikud kulud“ on kulud, mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:  

 

(a) tegelike kulude korral: 

 

(i)  need peavad olema partneril tegelikult tekkinud;  

 

(ii)  need peavad olema tekkinud artiklis 3 sätestatud perioodil, v.a viimase 

aruandeperioodi aruande ja lõpparuande esitamise kulud (vt artikkel 16);  

 

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

 

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

rakendamiseks vajalikud; 

 

(v)  need peavad olema tuvastavad ja kontrollitavad ning eelkõige peavad need olema 

kajastatud partneri raamatupidamisarvestuses vastavalt partneri asukohariigis 

kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele ja partneri 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.a lisas või mille partner arvutab 

vastavalt oma tavapärasele kuluarvestustavale (vt artikli 5 lõike 2 punktid A ja D.5)}, 

                                                 
21  Sisestage kulukategooria täpne nimetus vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada 

ühikukulusid või kindlat summat). Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 

kulud“; „kliiniliste uuringute kulud“; „hoonete energiatõhususe parandamise kulud“. 
22  2.a lisas peavad olema iga asjaomase partneri (ja seotud kolmanda isiku) kohta täpselt märgitud kõik 

ühikukulu parameetrid (st ühik(ud), summa(d) ühiku kohta, teadustöö rajatis/infrastruktuur, mille jaoks seda 

kasutatakse, kliiniline uuring, mille jaoks seda kasutatakse jne). 
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mis korrutatakse  

 

tegelike ühikute arvuga}; 

 

(ii)  tegelike ühikute arv peab vastama järgmistele tingimustele: 

 

- ühikuid tuleb tegelikult kasutada või toota artiklis 3 sätestatud perioodi 

jooksul; 

 

- ühikud peavad olema erimeetme rakendamiseks vajalikud või erimeetme 

abil toodetud ja 

 

- ühikute arv peab olema tuvastav ja kontrollitav ning eelkõige peavad seda 

toetama andmed ja dokumendid (vt raampartnerluslepingu artikkel 24);  

 

(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 4 lõikega 2 on ette nähtud kindel summa: kindlasummaliste 

kulude korral:  

 

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

 

(ii)  erimeetme vastavad ülesanded või osad peavad olema nõuetekohaselt rakendatud 

vastavalt 1. lisale.] 

 

5.2 Toetuskõlblike kulude eritingimused  

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

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 1 artikli 13 kohaldamise korral: kolmandatele isikutele rahalise toetuse 

andmisega seotud otsesed kulud;] [VALIK 2: ei kohaldata;] 

D. muud otsesed kulud; 

E. kaudsed kulud; 
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F. [VALIK 1 konkreetsete ühikukulude[/kindlasummaliste kulude] korral: [sisestage 

kulude erikategooria(te) nimetus(ed)
23

]][VALIK 2:  ei kohaldata]. 

 

„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 erimeetme rakendamisega ja mida ei saa 

seega otseselt meetme arvele panna.  

 

A. Otsesed personalikulud [(punkt F ei hõlma neid)] 

 

Toetuskõlblike personalikulude liigid  

 

A.1. Personalikulud on toetuskõlblikud, kui need on seotud isikutega, kes töötavad partneri 

heaks töölepingu (või muu samaväärse tööle määramise dokumendi) alusel ja kes on 

määratud töötama meetme heaks (edaspidi „töötajate kulud (või samaväärsed kulud“). 

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).  

 

Partnerid, kes ei ole mittetulunduslikud õigussubjektid,
24

 võivad personalikuludena 

deklareerida ka erimeetme heaks töötama määratud töötajatele makstava lisatasu (sh 

lisalepingu alusel tehtavad maksed, olenemata nende iseloomust), kui:  

 

a) see on partneri tavapärane tasustamisviis ja nii toimitakse järjepidevalt, kui vajatakse 

sama liiki tööd või asjatundjate teadmisi; 

 

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

sõltumata kasutatavast rahastamisallikast.  

 

„Lisatasu“ – mis tahes osa töötasust, mis ületab riiklikest rahastamiskavadest toetust saanud 

projektidega töötatud aja eest isikule makstavat tasu. 

 

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 

 

                                                 
23  Sisestage kulukategooria täpne nimetus (vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada 

ühikukulusid või kindlat summat). Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 

kulud“; „kliiniliste uuringute kulud“; „hoonete energiatõhususe parandamise kulud“. 
24  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse (EL) nr 1290/2013 artikli 14 lõike 1 punktis 2 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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(c) kui isik ei tööta üksnes meetme heaks: kuni proportsionaalse summani, mis 

arvutatakse järgmiselt:  
 

{{8000 eurot  

 

jagatakse  

 

aasta töötundide arvuga (vt allpool)}  

 

mis korrutatakse 

 

isikul aasta jooksul meetme heaks töötamisel kulunud tundide arvuga}. 

 

A.2. Partneri heaks otsese lepingu (v.a tööleping) alusel töötavate füüsiliste isikute kulud 

on toetuskõlblikud personalikulud, kui:  

 

(a) isik töötab tingimustes, mis sarnanevad töötaja omadega (eelkõige töökorralduse, 

täidetavate ülesannete ja nende täitmise koha osas); 

 

(b) töö tulemus kuulub partnerile (välja arvatud juhul, kui erandkorras on kokku lepitud 

teisiti); ja 

 

(c) kulud ei erine märkimisväärselt partneri 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 artikli 9 lõikes 1 sätestatud tingimused. 

 

A.4. Kui partnerid on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning tema omanikud 

(edaspidi „VKE omanikud“) töötavad meetme heaks ega saa selle eest palka, on omaniku 

kulud toetuskõlblikud personalikulud, kui need vastavad 2.a lisas esitatud ühel ühikul 

põhinevale summale, mis korrutatakse erimeetme heaks töötamisel kulutatud tegelike tundide 

arvuga.   

 

A.5. Selliste „füüsilisest isikust partnerite“ kulud, kes ei saa palka, on toetuskõlblikud 

personalikulud, kui need vastavad 2.a 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 14 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 14 lõikes 2 sätestatud tingimused.]] 

 

Arvutamine 

 

Partnerid peavad personalikulud arvutama järgmiselt: 
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{{tunnitasu  

 

mis 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 

raampartnerluslepingu artikkel 24). 

 

Tundide koguarv, mis isiku kohta ELi või Euratomi toetuste puhul aastas deklareeritakse, ei 

või olla suurem tunnitasu arvutamisel kasutatud aasta töötundide arvust. Seega on eritoetuse 

jaoks deklareeritud tundide maksimaalne arv: 

 
{aasta töötundide arv (vt allpool), 

 

millest lahutatakse 

 

tundide koguarv, mille partner deklareerib muude ELi või Euratomi toetuste puhul selle isiku kohta 

asjaomasel aastal}. 

 

„Tunnitasu“ on üks järgmistest: 

 

(a) tegelike kuludena deklareeritud personalikulude korral (st eelarvekategooriad A.1, A.2, 

A.3[ja A.6]): tunnitasu arvutatakse täieliku majandusaasta kohta järgmiselt: 

 
{tegelikud aasta personalikulud (v.a lisatasu) isiku kohta 

 

jagatakse  

 

aasta töötundide arvuga}. 

 

kasutades iga asjaomase aruandeperioodiga hõlmatud täieliku majandusaasta puhul 

personalikulusid ja töötundide arvu. Kui majandusaasta ei ole aruandeperioodi lõpus 

suletud, peavad partnerid kasutama viimase kättesaadava lõpetatud majandusaasta 

tunnitasu. 

 

„Aasta töötundide arvu“ puhul võivad partnerid valida ühe järgmistest:  

 

(i) „kindlaksmääratud tundide arv“: 1720 tundi täistööajaga töötavate isikute 

korral (või osalise tööajaga töötavate isikute korral vastav proportsionaalne 

osa sellest); 

 

(ii) „individuaalne aasta töötundide arv“: partneri heaks aasta jooksul töötanud 

isiku töötundide koguarv arvutatakse järgmiselt: 

 
{aastas ettenähtud töötunnid isiku kohta (vastavalt töölepingule, kohaldatavale 

kollektiivlepingule või riigi õigusaktidele), 



Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

18 

 

millele liidetakse  

 

ületunnitöö,  

 

millest lahutatakse  

 

töölt puudutud tunnid (nt haiguspuhkus ja 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) „standardne aasta töötundide arv“: aasta töötundide standardarv, mida 

partner üldiselt oma töötajate puhul kohaldab vastavalt oma tavapärasele 

kuluarvestustavale. See arv peab olema vähemalt 90 % „standardsest aastas 

ettenähtud töötundide arvust“. 

 

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. 

 

Teise võimalusena võivad partnerid arvutada tunnitasu kuu kohta järgmiselt: 

 

{tegelik igakuine personalikulu (v.a lisatasu) isiku kohta 

 

jagatakse 

 

aasta töötundide arvuga / 12}}, 

 

kasutades igakuiseid personalikulusid ja (üht kaheteistkümnendikku) aasta 

töötundidest, mis on arvutatud eespool osutatud valiku i või iii kohaselt, st:  

 

- kindlaksmääratud tundide arv või 

 

- standardne aasta töötundide arv. 

 

Lapsehoolduspuhkusel viibimise aega ei või igakuise tunnitasu arvutamisel maha 

arvata. Siiski võivad partnerid deklareerida lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal 

kantud personalikulusid proportsionaalselt ajaga, mil isik kõnealusel majandusaastal 

meetme heaks töötas. 
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Kui osa põhitasust on loodud pikema aja jooksul kui üks kuu, võivad partnerid lisada 

ainult selle osa, mis on loodud ühe kuu jooksul (olenemata selle kuu eest tegelikult 

makstud summast). 

 

Iga partner peab kasutama üksnes üht valikut (täieliku majandusaasta või kuu kohta) iga 

täieliku majandusaasta puhul; 

 

(b) ühikukulude alusel deklareeritud personalikulude korral (st eelarvekategooriad A.1, A.2, 

A.4, A.5 [ja A.6]): tunnitasu on üks järgmistest:  

 

(i)  VKE omanike või füüsilisest isikust partnerite korral: 2.a lisas esitatud tunnitasu 

(vt eespool punkti A alapunktid 4 ja 5) või  

 

(ii)  partneri tavapärase kuluarvestustava alusel deklareeritud personalikulude korral: 

tunnitasu, mille partner arvutab vastavalt oma tavapärasele kuluarvestustavale, kui:  

 

- kasutatud kuluarvestustava rakendatakse järjepidevalt ja objektiivsete 

kriteeriumide alusel, sõltumata rahastamisallikast; 

 

- tunnitasu arvutatakse partner raamatupidamisarvestuses kajastatud tegelike 

personalikulude alusel, v.a toetuskõlbmatud kulud või muude 

eelarvekategooriate alla kantud kulud. 

 

Partner võib tegelikke personalikulusid eelarvestatud või hinnatud elementide 

alusel korrigeerida. 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 partner maksab) on toetuskõlblikud, 

kui on täidetud artikli 11 lõike 1 punkti 1 tingimused. 

 

[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 

infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud allhankekulud on 

toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 14 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 14 lõikes 2 sätestatud tingimused.] 

 

C. Kolmandatele isikutele rahalise toetuse pakkumisega seotud otsesed kulud [(punkt F 

ei hõlma neid)] 

 

[VALIK 1a artikli 13.1 kohaldamise korral: C.1 Rahalise toetuse andmisega seotud otsesed 

kulud on toetuskõlblikud, kui on täidetud artikli 13 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimused.] 
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[VALIK 1b artikli 13 lõike 2 kohaldamise korral: C.2 Auhinna vormis rahalise toetuse 

andmisega seotud otsesed kulud on toetuskõlblikud, kui on täidetud artikli 13 lõike 2 punktis 

1 sätestatud tingimused.]  

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

D. Muud otsesed kulud [(punkt F ei hõlma neid)] 

 

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 14 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimused.] 

 

D.2. [Vaikimisi VALIK 1: Partneri raamatupidamisarvestuses kajastatud seadmete, 

infrastruktuuri ja muu vara (uus või kasutatud) amortisatsioonikulud on toetuskõlblikud, kui 

need seadmed, infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile 1 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 partner 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 artikli 9 lõikes 1 

sätestatud tingimused. 

 

Arvesse võetakse üksnes see osa kuludest, mis vastab meetme kestusele ja meetme heaks 

tegeliku kasutamise määrale.] 

 

[VALIK 2 (eespool esitatud valikule alternatiivne), mida kasutatakse juhul, kui see on 

tööprogrammiga ette nähtud
25

: Seadmete, infrastruktuuri või muu vara (uus või kasutatud) 

ostmise kulud (nagu toetusesaaja raamatupidamisarvestuses kajastatud) on toetuskõlblikud, 

kui seadmed, infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile 1. 

  

Seadmete, infrastruktuuri või muu vara rentimise või liisimise kulud (sh asjaomased maksud 

ja tasud, näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida partner 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 artikli 9 lõikes 1 

sätestatud tingimused.] 

                                                 
25  Seda kasutatakse erandkorras üksnes siis, kui see on meetme iseloomu ja seadmete või vara kasutamise 

konteksti alusel põhjendatud, juhul kui see on tööprogrammiga ette nähtud. 



Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

21 

 

[VALIK (lisaks eespool nimetatud kahest valikust ühele) teadustöö infrastruktuurile 

riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Partnerid võivad erandkorras jätta need kulud (st 

amortiseeritavate seadmete, infrastruktuuri ja muu vara rentimise, liisimise ja ostmise kulud) 

teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisel deklareerimata (vt artikli 14 

lõige 1).] 

 

[VALIK (lisaks eespool nimetatud kahest valikust ühele) teadustöö infrastruktuurile 

virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral, välja arvatud juhul, kui tööprogrammis 

lubatakse selgesõnaliselt virtuaalset juurdepääsu teadustöö infrastruktuurile): Partnerid 

võivad erandkorras jätta need kulud (st amortiseeritavate seadmete, infrastruktuuri ja muu 

vara rentimise, liisimise ja ostmise kulud) teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu 

pakkumisel deklareerimata (vt artikli 14 lõige 2).] 

 

D.3. Muude kaupade ja teenuste kulud (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 

mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida partner maksab) on toetuskõlblikud, kui 

sellised kaubad ja teenused: 

 

(a) osteti konkreetselt meetme jaoks ja vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile 1 või 

 

(b) anti tasu eest mitterahalise sissemaksena ja vastavalt artikli 9 lõikele 1. 

 

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 14 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 14 lõikes 2 sätestatud 

tingimused.] 

 

D.4 Sellised otseselt meetme heaks kasutatavad „suure teadustöö infrastruktuuri“ 

kapitaliseeritud ja tegevuskulud
26

 [Vaikimisi VALIK 1: on toetuskõlblikud, kui: 
 

(a)  suure teadustöö infrastruktuuri väärtus on vähemalt 75 % kogu põhivarast (enne 

lepingu allkirjastamise kuupäeva viimases suletud bilansis kajastatud ajaloolises 

väärtuses või nagu see määratakse kindlaks teadustöö infrastruktuuri
27

 rentimis- ja 

liisimiskulude alusel); 

                                                 
26  „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. 
27  Vt raamprogrammi „Horisont 2020“ määruse (EL) nr 1291/2013 artikli 2 punktis 6 esitatud määratlus: 

„teadustöö infrastruktuur“ – rajatised, vahendid ja teenused, mida teadusringkonnad kasutavad 
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(b)  komisjon on andnud partneri suure teadustöö infrastruktuuri kulude deklareerimise 

metoodikale positiivse hinnangu (edaspidi „eelhindamine“); 

 

(c)  partner deklareerib otseste toetuskõlblike kuludena üksnes osa, mis vastab meetme 

kestusele ja meetme heaks tegeliku kasutamise määrale, ning 

 

(d)  need vastavad Horisont 2020 toetuslepingute märkustes täiendavalt täpsustatud 

tingimustele.] 

 

[VALIK 2 kõigi osa „Teadustöö infrastruktuur“ alusel korraldatud projektikonkursside 

alla kuuluvate teemade korral (v.a e-infrastruktuuri teemad): Ei kohaldata] 

 

[VALIK 3, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: Ei kohaldata] 

 

D.5 Sellised otseselt meetme heaks kasutatavad ettevõttesiseste kaupade ja teenuste 

tegelikud kulud on toetuskõlblikud, kui: 

 

(a) need on deklareeritud ühel ühikul põhineva summa alusel, mille partner arvutas 

vastavalt oma tavapärasele kuluarvestustavale; 

  

(b) kasutatud kuluarvestustava rakendatakse järjepidevalt ja objektiivsete kriteeriumide 

alusel, sõltumata rahastamisallikast; 

 

(c) ühikukulu arvutatakse partneri raamatupidamisarvestuses kajastatud kaupade ja 

teenuste tegelike kulude alusel, v.a toetuskõlbmatud kulud või muude 

eelarvekategooriate alla kantud kulud.  

 

Partner võib tegelikke kulusid eelarvestatud või hinnatud elementide alusel 

korrigeerida. Need elemendid peavad olema kulude arvutamisel asjakohased, 

mõistlikud ja kooskõlas objektiivse ja kontrollitava teabega;  

 

(d) ühikukulud ei sisalda kuluartikleid, mis ei ole otseselt seotud ettevõttesiseste kaupade 

ja teenuste pakkumisega.  

 

„Ettevõttesisesed kaubad ja teenused“ – partneri poolt meetme jaoks otseselt pakutavad 

kaubad või osutatavad teenused, mille väärtust arvestab toetusesaaja oma tavapäraste 

kuluarvestustavade kohaselt. 

 

E. Kaudsed kulud [(punkt F ei hõlma neid)] 

 

                                                                                                                                                         
teadusuuringute läbiviimiseks ja innovatsiooni edendamiseks oma valdkondades. Neid võib kasutada ka 

muuks kui teadusuuringuteks, näiteks hariduse või avalike teenuste jaoks, kui see on asjakohane. Need 

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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Kaudsed kulud on toetuskõlblikud, kui need deklareeritakse kindla määra alusel, mis on 

25 % toetuskõlblikest otsestest kuludest (vt artikli 4 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 partneri tööruumides [ja][;]  

 

(c) [VALIK 1, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: kolmandatele 

isikutele rahalise toetuse andmisega seotud kulud;[ja][;]][VALIK 2:  ei kohaldata;] 

 

(d) [VALIK 1, kui kohaldatakse punkti F ja kui konkreetsed ühikukulud [/ 

kindlasummalised kulud] hõlmavad kaudseid kulusid: [artikli 4 lõike 2 punktis f ja 

allpool punktis F nimetatud ühikukulud)][artikli 4 lõike 2 punktis f ja allpool 2 

punktis F nimetatud kindlasummalised kulud]][VALIK 2: ei kohaldata.] 

 

Partnerid, kes saavad ELi või Euratomi eelarvest rahastatud tegevustoetust,
28

 ei saa 

deklareerida kaudseid kulusid tegevustoetusega hõlmatud perioodi kohta, välja arvatud juhul, 

kui nad saavad tõendada, et tegevustoetus ei kata mingeid asjaomase meetme kulusid. 

 

F. [VALIK 1: [Sisestage kulude erikategooria(te) nimetus29][VALIK 2, kui toetuse suhtes ei 

kohaldata kulude erikategooriat: Kulude erikategooria(d)] 

 

[VALIK 1a ühikukulude erikategooriate korral, (ühikukulud on ette nähtud komisjoni 

otsusega ja neid kohaldatakse toetuse suhtes):  [Sisestage kulude erikategooria nimetus] on 

toetuskõlblikud, kui need vastavad 2.a lisas esitatud ühel ühikul põhinevale summale, mis on 

korrutatud tegelike ühikute arvuga, [ja kui sisestage toetuskõlblikkuse tingimused, kui neid 

kohaldatakse]].] 

 

[VALIK 1b konkreetsete kindlasummaliste kulude korral (kui komisjoni otsusega on ette 

nähtud kindel summa ja kui seda kohaldatakse toetuse suhtes): [Sisestage kulude 

erikategooria nimetus] kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad 2. lisas esitatud kindlale 

summale ja kui meetme asjaomased ülesanded või osad on nõuetekohaselt rakendatud 

vastavalt 1. lisale].] 

 

[sama iga kulude erikategooria kohta] [VALIK 2:] ei kohaldata]. 

 

[PCP/PPI meetmete korral:  

 

                                                 
28  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 antav 

otsene rahaline toetus, mille abil rahastatakse mõne sellise asutuse toimimist, kes tegutseb liidu üldistes 

huvides või kellel on liidu poliitika osaks olev ja seda toetav eesmärk. 
29  Sisestage kulukategooria täpne nimetus vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada 

ühikukulusid või kindlat summat). Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 

kulud“; „kliiniliste uuringute kulud“; „hoonete energiatõhususe parandamise kulud“. 
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Kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad üldtingimustele (vt eespool) ja allpool iga 

järgmise eelarvekategooria kohta sätestatud eritingimustele: 

A. [PCP][PPI] otsesed allhankekulud 

B. Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste 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 B.4). 

 

„Kaudsed kulud“ on kulud, mis ei ole otseselt seotud erimeetme rakendamisega ja mida ei saa 

seega otseselt meetme arvele panna.  

 

A. [PCP][PPI] otsesed allhankekulud  (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 

mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida partner maksab) on toetuskõlblikud, kui on 

täidetud artikli 11 lõike 1 tingimused. 

 

B. Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste kulud on 

toetuskõlblikud kuni [(sisestage summa (sisestage summa sõnades)
30

] euroni, kui need 

vastavad järgmistele tingimustele: 

 

B.1 Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste otsesed 

personalikulud [punkt B.5 ei hõlma neid] 

 

Toetuskõlblike personalikulude liigid  

 

B.1.1 Personalikulud on toetuskõlblikud, kui need on seotud isikutega, kes töötavad partneri 

heaks töölepingu (või muu samaväärse tööle määramise dokumendi) alusel ja kes on 

määratud töötama täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste 

heaks (edaspidi „töötajate kulud (või samaväärsed kulud“). 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).  

 

Partnerid, kes ei ole mittetulunduslikud õigussubjektid,
31

 võivad personalikuludena 

deklareerida ka täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks 

töötama määratud töötajatele makstava lisatasu (sh lisalepingu alusel tehtavad maksed, 

olenemata nende iseloomust), kui:  

 

a) see on partneri tavapärane tasustamisviis ja nii toimitakse järjepidevalt, kui vajatakse 

sama liiki tööd või asjatundjate teadmisi; 

 

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

sõltumata kasutatavast rahastamisallikast.  

 

                                                 
30  Kõnealune summa peab vastama PCP puhul 30 %-le ja PPI puhul 50 %-le artikli 4 lõikes 2 sätestatud 

hinnangulistest toetuskõlblikest kuludest. 
31  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse (EL) nr 1290/2013 artikli 14 lõike 1 punktis 2 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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„Lisatasu“ – mis tahes osa töötasust, mis ületab riiklikest rahastamiskavadest toetust saanud 

projektidega töötatud aja eest isikule makstavat tasu. 

 

Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks töötama 

määratud töötajate lisatasu on toetuskõlblik kuni järgmise summani:  

 

(a) kui isik töötab kogu täisaasta täistööajaga üksnes täiendavate koordineerimis- ja 

võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks: kuni 8000 eurot; 

 

(b) kui isik töötab üksnes täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud 

tegevuste heaks, kuid mitte täistööajaga ega kogu aasta jooksul: kuni vastava 

proportsionaalse summani 8000 eurost, või 

 

(c) kui isik ei tööta üksnes täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud 

tegevuste heaks: kuni proportsionaalse summani, mis arvutatakse järgmiselt: kuni 

proportsionaalse summani, mis arvutatakse järgmiselt:  
 

{{8000 eurot  

 

jagatakse  

 

aasta töötundide arvuga (vt allpool)}  

 

mis korrutatakse 

 

isikul aasta jooksul meetme heaks töötamisel kulunud tundide arvuga}. 

 

B.1.2. Partneri heaks otsese lepingu (v.a tööleping) alusel töötavate füüsiliste isikute kulud 

on toetuskõlblikud personalikulud, kui:  

 

(a) isik töötab tingimustes, mis sarnanevad töötaja omadega (eelkõige töökorralduse, 

täidetavate ülesannete ja nende täitmise koha osas); 

 

(b) töö tulemus kuulub partnerile (välja arvatud juhul, kui erandkorras on kokku lepitud 

teisiti); ja 

 

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

ülesandeid täitvate isikute kuludest.  

 

B.1.3. Kolmanda isiku poolt tasu eest lähetatud töötajate kulud on toetuskõlblikud 

personalikulud, kui on täidetud artikli 9 lõikes 1 sätestatud tingimused. 

 

B.1.4. Kui partnerid on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning tema omanikud 

(edaspidi „VKE omanikud“) töötavad täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega 

seotud tegevuste heaks ega saa selle eest palka, on omaniku kulud toetuskõlblikud 

personalikulud, kui need vastavad 2.a lisas esitatud ühel ühikul põhinevale summale, mis 

korrutatakse täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks 

töötamisel kulutatud tegelike tundide arvuga.   
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B.1.5. Selliste „füüsilisest isikust partnerite“ kulud, kes ei saa palka, on toetuskõlblikud 

personalikulud, kui need vastavad 2.a lisas esitatud ühel ühikul põhinevale summale, mis 

korrutatakse täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks 

töötamisel kulutatud tegelike tundide arvuga.   

 

[B.1.6. [VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: 

Teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud personalikulud on 

toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 14 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 14 lõikes 2 sätestatud tingimused.]] 

 

Arvutamine 

 

Partnerid peavad personalikulud arvutama järgmiselt: 

 

{{tunnitasu  

 

mis korrutatakse  

 

täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks töötamisel kulutatud tegelike 

tundide arvuga},  

 

millele liidetakse   

 

mittetulunduslike õigussubjektide korral: eespool sätestatud tingimustel täiendavate 

koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks töötama määratud isikute 

lisatasu (punkt B.1.1).}. 

 

Isiku kohta deklareeritud tegelike tundide arv peab olema tuvastatav ja kontrollitav (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 24). 

 

Tundide koguarv, mis isiku kohta ELi või Euratomi toetuste puhul aastas deklareeritakse, ei 

või olla suurem tunnitasu arvutamisel kasutatud aasta töötundide arvust. Seega on eritoetuse 

jaoks deklareeritud tundide maksimaalne arv: 

 
{aasta töötundide arv (vt allpool), 

 

millest lahutatakse 

 

tundide koguarv, mille partner deklareerib muude ELi või Euratomi toetuste puhul selle isiku kohta 

asjaomasel aastal}. 

 

„Tunnitasu“ on üks järgmistest: 

 

(a) tegelike kuludena deklareeritud personalikulude korral (st eelarvekategooriad A.1, A.2, 

A.3[ja A.6]): tunnitasu arvutatakse täieliku majandusaasta kohta järgmiselt: 

 
{tegelikud aasta personalikulud (v.a lisatasu) isiku kohta 

 

jagatakse  
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aasta töötundide arvuga}. 

 

kasutades iga asjaomase aruandeperioodiga hõlmatud täieliku majandusaasta puhul 

personalikulusid ja töötundide arvu. Kui majandusaasta ei ole aruandeperioodi lõpus 

suletud, peavad partnerid kasutama viimase kättesaadava lõpetatud majandusaasta 

tunnitasu. 

 

„Aasta töötundide arvu“ puhul võivad partnerid valida ühe järgmistest:  

 

(i) „kindlaksmääratud tundide arv“: 1720 tundi täistööajaga töötavate isikute 

korral (või osalise tööajaga töötavate isikute korral vastav proportsionaalne 

osa sellest); 

 

(ii) „individuaalne aasta töötundide arv“: partneri heaks aasta jooksul töötanud 

isiku töötundide koguarv arvutatakse järgmiselt: 

 
{aastas ettenähtud töötunnid isiku kohta (vastavalt töölepingule, kohaldatavale 

kollektiivlepingule või riigi õigusaktidele), 

 

millele liidetakse  

 

ületunnitöö,  

 

millest lahutatakse  

 

töölt puudutud tunnid (nt haiguspuhkus ja 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) „standardne aasta töötundide arv“: aasta töötundide standardarv, mida 

partner üldiselt oma töötajate puhul kohaldab vastavalt oma tavapärasele 

kuluarvestustavale. See arv peab olema vähemalt 90 % „standardsest aastas 

ettenähtud töötundide arvust“. 

 

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 

täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks 

töötama määratud isik oli lapsehoolduspuhkusel. 

 

Teise võimalusena võivad partnerid arvutada tunnitasu kuu kohta järgmiselt: 

 

{tegelik igakuine personalikulu (v.a lisatasu) isiku kohta 



Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

28 

 

jagatakse 

 

aasta töötundide arvuga / 12}}, 

 

kasutades igakuiseid personalikulusid ja (üht kaheteistkümnendikku) aasta 

töötundidest, mis on arvutatud eespool osutatud valiku i või iii kohaselt, st:  

 

- kindlaksmääratud tundide arv või 

 

- standardne aasta töötundide arv. 

 

Lapsehoolduspuhkusel viibimise aega ei või igakuise tunnitasu arvutamisel maha 

arvata. Siiski võivad partnerid deklareerida lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal 

kantud personalikulusid proportsionaalselt ajaga, mil isik kõnealusel majandusaastal 

meetme heaks töötas. 

 

Kui osa põhitasust on loodud pikema aja jooksul kui üks kuu, võivad partnerid lisada 

ainult selle osa, mis on loodud ühe kuu jooksul (olenemata selle kuu eest tegelikult 

makstud summast). 

 

Iga partner peab kasutama üksnes üht valikut (täieliku majandusaasta või kuu kohta) iga 

täieliku majandusaasta puhul; 

 

(b) ühikukulude alusel deklareeritud personalikulude korral (st eelarvekategooriad A.1, A.2, 

A.4, A.5 [ja A.6]): tunnitasu on üks järgmistest:  

 

(i) VKE omanike või füüsilisest isikust partnerite korral: 2.a lisas esitatud tunnitasu 

(vt eespool punkti A alapunktid 4 ja 5) või  

 

(ii)  partneri tavapärase kuluarvestustava alusel deklareeritud personalikulude korral: 

tunnitasu, mille partner arvutab vastavalt oma tavapärasele kuluarvestustavale, kui:  

 

- kasutatud kuluarvestustava rakendatakse järjepidevalt ja objektiivsete 

kriteeriumide alusel, sõltumata rahastamisallikast; 

 

- tunnitasu arvutatakse partner raamatupidamisarvestuses kajastatud tegelike 

personalikulude alusel, v.a toetuskõlbmatud kulud või muude 

eelarvekategooriate alla kantud kulud. 

 

Partner võib tegelikke personalikulusid eelarvestatud või hinnatud 

elementide alusel korrigeerida. Need elemendid peavad olema 

personalikulude arvutamisel asjakohased, mõistlikud ja kooskõlas 

objektiivse ja kontrollitava teabega  

 

ning 

 

- tunnitasu arvutatakse aasta töötundide arvu alusel (vt eespool). 
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B.2 Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste otsesed 

allhankekulud [(punkt B.5 ei hõlma neid)] (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 

mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida partner maksab) on toetuskõlblikud, kui on 

täidetud artikli 11 lõike 1 punkti 1 tingimused. 

 

[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Teadustöö 

infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisega seotud allhankekulud on 

toetuskõlblikud üksnes juhul, kui on täidetud ka artikli 14 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 14 lõikes 2 sätestatud tingimused.] 

 

B.3 Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste muud otsesed 

kulud [(punkt B.5 ei hõlma neid)] 

 

B.3.1 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 14 lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimused.] 

 

B.3.2. [Vaikimisi VALIK 1: Partneri raamatupidamisarvestuses kajastatud seadmete, 

infrastruktuuri ja muu vara (uus või kasutatud) amortisatsioonikulud on toetuskõlblikud, kui 

need seadmed, infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile 1 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 partner 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 artikli 9 lõikes 1 

sätestatud tingimused. 

 

Arvesse võetakse üksnes see osa kuludest, mis vastab täiendavate koordineerimis- ja 

võrgustike loomisega seotud tegevuste kestusele ja meetme heaks tegeliku kasutamise 

määrale.] 

 

[VALIK 2 (eespool esitatud valikule alternatiivne), mida kasutatakse juhul, kui see on 

tööprogrammiga ette nähtud
32

: Seadmete, infrastruktuuri või muu vara (uus või kasutatud) 

                                                 
32  Seda kasutatakse erandkorras üksnes siis, kui see on meetme iseloomu ja seadmete või vara kasutamise 

konteksti alusel põhjendatud, juhul kui see on tööprogrammiga ette nähtud. 
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ostmise kulud (nagu toetusesaaja raamatupidamisarvestuses kajastatud) on toetuskõlblikud, 

kui seadmed, infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile 1. 

  

Seadmete, infrastruktuuri või muu vara rentimise või liisimise kulud (sh asjaomased maksud 

ja tasud, näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida partner 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 artikli 9 lõikes 1 

sätestatud tingimused.] 

 

[VALIK (lisaks eespool nimetatud kahest valikust ühele) teadustöö infrastruktuurile 

riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: Partnerid võivad erandkorras jätta need kulud (st 

amortiseeritavate seadmete, infrastruktuuri ja muu vara rentimise, liisimise ja ostmise kulud) 

teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumisel deklareerimata (vt artikli 14 

lõige 1).] 

 

[VALIK (lisaks eespool nimetatud kahest valikust ühele) teadustöö infrastruktuurile 

virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral, välja arvatud juhul, kui tööprogrammis 

lubatakse selgesõnaliselt virtuaalset juurdepääsu teadustöö infrastruktuurile): Partnerid 

võivad erandkorras jätta need kulud (st amortiseeritavate seadmete, infrastruktuuri ja muu 

vara rentimise, liisimise ja ostmise kulud) teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu 

pakkumisel deklareerimata (vt artikli 14 lõige 2).] 

 

B.3.3 Muude kaupade ja teenuste kulud (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 

mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida partner maksab) on toetuskõlblikud, kui 

sellised kaubad ja teenused: 

 

(a) osteti konkreetselt täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud 

tegevuste jaoks ja vastavalt artikli 8 lõike 1 punktile 1 või  

 

(b) anti tasu eest mitterahalise sissemaksena ja vastavalt artikli 9 lõikele 1. 

 

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 14 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 14 lõikes 2 sätestatud 

tingimused.] 
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B.3.4 Sellised otseselt täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste 

heaks kasutatavad „suure teadustöö infrastruktuuri“ kapitaliseeritud ja tegevuskulud
33

 

[Vaikimisi VALIK 1: on toetuskõlblikud, kui: 
 

(a)  suure teadustöö infrastruktuuri väärtus on vähemalt 75 % kogu põhivarast (enne 

lepingu allkirjastamise kuupäeva viimases suletud bilansis kajastatud ajaloolises 

väärtuses või nagu see määratakse kindlaks teadustöö infrastruktuuri
34

 rentimis- ja 

liisimiskulude alusel); 

 

(b) komisjon on andnud partneri suure teadustöö infrastruktuuri kulude deklareerimise 

metoodikale positiivse hinnangu (edaspidi „eelhindamine“); 

 

(c)  partner deklareerib otseste toetuskõlblike kuludena üksnes osa, mis vastab 

täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste kestusele ja 

täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste heaks tegeliku 

kasutamise määrale, ning 

 

(d)  need vastavad Horisont 2020 toetuslepingute märkustes täiendavalt täpsustatud 

tingimustele.] 

 

[VALIK 2 kõigi osa „Teadustöö infrastruktuur“ alusel korraldatud projektikonkursside 

alla kuuluvate teemade korral (v.a e-infrastruktuuri teemad): Ei kohaldata] 

 

[VALIK 3, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: Ei kohaldata] 

 

B.3.5 Sellised otseselt meetme heaks kasutatavad ettevõttesiseste kaupade ja teenuste 

tegelike kulud on toetuskõlblikud, kui: 

 

(a) need on deklareeritud ühel ühikul põhineva summa alusel, mille partner arvutas 

vastavalt oma tavapärasele kuluarvestustavale; 

  

(b) kasutatud kuluarvestustava rakendatakse järjepidevalt ja objektiivsete kriteeriumide 

alusel, sõltumata rahastamisallikast; 

 

(c) ühikukulu arvutatakse partneri raamatupidamisarvestuses kajastatud kaupade ja 

teenuste tegelike kulude alusel, v.a toetuskõlbmatud kulud või muude 

eelarvekategooriate alla kantud kulud.  

                                                 
33  „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. 
34  Vt raamprogrammi „Horisont 2020“ määruse (EL) nr 1291/2013 artikli 2 punktis 6 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. Need 

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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Partner võib tegelikke kulusid eelarvestatud või hinnatud elementide alusel 

korrigeerida. Need elemendid peavad olema kulude arvutamisel asjakohased, 

mõistlikud ja kooskõlas objektiivse ja kontrollitava teabega;  

 

(d) ühikukulud ei sisalda kuluartikleid, mis ei ole otseselt seotud ettevõttesiseste kaupade 

ja teenuste pakkumisega.  

 

„Ettevõttesisesed kaubad ja teenused“ – partneri poolt meetme jaoks otseselt pakutavad 

kaubad või osutatavad teenused, mille väärtust arvestab toetusesaaja oma tavapäraste 

kuluarvestustavade kohaselt. 

 

B.4 Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste kaudsed 

kulud [punkt B.5 ei hõlma neid] 

 

Kaudsed kulud on toetuskõlblikud, kui need deklareeritakse kindla määra alusel, mis on 25% 

toetuskõlblikest otsestest kuludest (vt artikli 4 lõige 2 ja eespool punktid B.1–B.3), mis ei 

hõlma järgmist:  

 

(a)  allhankekulud [ja][;]   

 

(b) kolmandate isikute tehtud mitterahaliste sissemaksete kulud, kui neid sissemakseid ei 

kasutata partneri tööruumides [ja][;]  

 

(c) [VALIK 1, kui kohaldatakse punkti B.5 ja kui konkreetsed ühikukulud hõlmavad 

kaudseid kulusid: [artikli 4 lõike 2 punktis f ja punktis B.5 nimetatud 

ühikukulud][VALIK 2: ei kohaldata.] 

 

Partnerid, kes saavad ELi või Euratomi eelarvest rahastatud tegevustoetust,
35

 ei saa 

deklareerida kaudseid kulusid tegevustoetusega hõlmatud perioodi kohta, välja arvatud juhul, 

kui nad saavad tõendada, et tegevustoetus ei kata mingeid asjaomase meetme kulusid. 

 

B.5 [VALIK 1: Sellised [sisestage konkreetse(te) kulukategooria(te) nimetus, mis on osa 

täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevustest36][VALIK 2: kui 

toetuse suhtes ei kohaldata konkreetseid kulukategooriaid: Kulude erikategooria(d)]  

 

[VALIK 1 ühikukulude erikategooriate korral, (ühikukulud on ette nähtud komisjoni 

otsusega ja neid kohaldatakse toetuse suhtes): [Sisestage kulude erikategooria nimetus], 

mis on osa täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevustest, on 

toetuskõlblikud, kui need vastavad 2.a lisas esitatud ühel ühikul põhinevale summale, mis on 

                                                 
35  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 antav 

otsene rahaline toetus, mille abil rahastatakse mõne sellise asutuse toimimist, kes tegutseb liidu üldistes 

huvides või kellel on liidu poliitika osaks olev ja seda toetav eesmärk. 
36  Sisestage kulukategooria täpne nimetus vastavalt komisjoni otsusele, millega lubatakse kasutada 

ühikukulusid või kindlat summat). Näiteks: „teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 

kulud“; „kliiniliste uuringute kulud“; „hoonete energiatõhususe parandamise kulud“. 
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korrutatud tegelike ühikute arvuga, [ja kui [sisestage täiendavad toetuskõlblikkuse 

tingimused, kui neid kohaldatakse]].] 

 

[sama iga kulude erikategooria kohta] 

 

[VALIK 2: ei kohaldata]. 
 

5.3 Seotud kolmandate isikute kulude toetuskõlblikkuse tingimused 

 

[VALIK 1 raampartnerluslepingu artikli 19 kohaldamise korral: Seotud kolmandate isikute 

kantud kulud on toetuskõlblikud, kui need vastavad – mutatis mutandis – käesolevas artiklis 

(artikli 5 lõiked 1 ja 2) ja artikli 12 lõike 1 punktis 1 sätestatud toetuskõlblikkuse 

eritingimustele.]  

 

[VALIK 2: ei kohaldata] 

 

5.4 Kolmandate isikute poolt tasuta tehtud mitterahaliste sissemaksete toetuskõlblikkuse 

tingimused  

 

Tasuta tehtud mitterahalised sissemaksed on toetuskõlblikud otsesed kulud (partneri [või 

seotud kolmanda isiku] jaoks), kui kolmanda isiku kantud kulud vastavad – mutatis mutandis 

– käesolevas artiklis (artikli 5 lõiked 1 ja 2) ja artikli 10 lõikes 1 sätestatud toetuskõlblikkuse 

eritingimustele.  

 

5.5 Toetuskõlbmatud kulud 

 

„Toetuskõlbmatud kulud“ on: 

 

(a) kulud, mis ei vasta eespool (artikli 5 lõiked 1–4) sätestatud tingimustele, eelkõige: 

 

(i) kapitalitasuvusega seotud kulud; 

 

(ii) võlg ja võla teenindamise kulud; 

 

(iii) reservid võimalikeks edaspidisteks kahjudeks või võlgadeks; 

 

(iv) intressikulud;  

 

(v) ebatõenäoliselt laekuvad võlad;  

 

(vi) valuutakursikahjum; 

 

(vii) pangakulud, mida toetusesaaja pank nõuab [komisjonilt][ametilt] ülekannete 

eest;  

 

(viii) ülemäärased või põhjendamatud kulud; 

 

(ix) mahaarvatav käibemaks; 
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(x) meetme rakendamise peatamise ajal kantud kulud (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 55); 

 

(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 partner saab samal perioodil juba tegevustoetust, mida 

rahastatakse ELi või Euratomi eelarvest, välja arvatud juhul, kui ta saab tõendada, et 

tegevustoetus ei kata mingeid asjaomase meetme kulusid.  

 

[(c) VALIK kulukategooriate jaoks, mis on tööprogrammist sõnaselgelt välja jäetud: 

[sisestage väljajäetud kulukategooria nimetus]].  

 

5.6 Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed 

 

Deklareeritud kulud, mis on toetuskõlbmatud, lükatakse tagasi (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 48).  

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid.  

 

 

4. PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

1. JAGU. ERIMEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

ARTIKKEL 6. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS – MEETMEGA SEOTUD 

KOLMANDAD ISIKUD 

 

Partneritel peavad olema asjakohased vahendid erimeetme rakendamiseks.  

 

Kui see on erimeetme rakendamiseks vajalik, võivad partnerid:  

 

- osta kaupu, tööd ja teenuseid (vt artikkel 8);  

 

- kasutada kolmandate isikute poolt tasu eest tehtud mitterahalisi sissemakseid (vt 

artikkel 9); 

 

- kasutada kolmandate isikute poolt tasuta tehtud mitterahalisi sissemakseid (vt 

artikkel 10);  

 

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

(vt artikkel 11); 

 

- pöörduda seotud kolmandate isikute poole, et nad täidaksid 1. lisas kirjeldatud meetme 

ülesandeid (vt artikkel 12); 

 

- pöörduda rahvusvaheliste partnerite poole, et nad täidaksid 1. lisas kirjeldatud meetme 

ülesandeid (vt artikkel 12a). 
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Sellisel juhul jäävad toetusesaajad [komisjoni][ameti] ja teiste partnerite ees ainuvastutajaks 

meetme rakendamise eest. 

 

ARTIKKEL 7. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE PARTNERITE POOLT, KEDA 

EI RAHASTA EL  

 

[VALIK 1: Ei kohaldata] 

 

[VALIK 2 nende partnerite jaoks, keda ei rahasta EL: 7.1 Eeskirjad, mis käsitlevad meetme 

ülesannete täitmist nende partnerite poolt, keda ei rahasta EL 

 

Partnerid, [keda ei rahasta EL][või][kes, ei taotle toetust] („partnerid, keda ei rahasta EL“) 

peavad täitma neile 1. lisas määratud erimeetme ülesandeid vastavalt raampartnerluslepingu 

artiklile 12.  

 

Nende kulude hinnang on esitatud 2. lisas, kuid neid kulusid: 

 

- ei hüvitata ega 

 

- võeta eritoetuse arvutamisel arvesse (eritoetuslepingu artiklid 4 ja 17 ning 

raampartnerluslepingu artikkel 10). 

 

[VALIK A, mida kasutatakse siis, kui partner, keda ei rahasta EL, EI OLE koordinaator ja 

kui temaga ei ole seotud kolmandad isikud, keda EL rahastab: eritoetuslepingu artikleid 4, 

5, 8–13, artikli 16 lõike 3 punkti b, artikli 16 lõike 4 punkti b, 16 lõiget 6, artiklit 17 ning 

raampartnerluslepingu artikli 24 lõike 1 punkti 2, artiklit 29a, artikli 32 lõiget 4, artikli 33 

lõiget 2, artikli 34 lõiget 1 [VALIK: (v.a täiendavad kasutamiskohustused)], artikli 34 

lõiget 2, artikli 36 lõiget 3, artikli 37 lõiget 5, artikleid 46, 48, 49, 50, 53 ja 54 ei kohaldata 

[vaikimisi VALIK 1: nende partnerite suhtes][VALIK 2, kui toetuse suhtes kohaldatakse 

rohkem kui ühte kolmest valikust: [sisestage partneri lühinimetus]].  

 

[Nende][Partneri] suhtes ei kohaldata raampartnerluslepingu artiklis 28 sätestatud 

finantskontrolle, hindamisi ega auditeid.] 

 

[VALIK B, mida kasutatakse siis, kui partneriga/koordinaatoriga, keda ei rahasta EL, on 

seotud kolmandad isikud, keda EL rahastab: eritoetuslepingu artikleid 4, 5, 8–13, artikli 16 

lõiget 6 ja raampartnerluslepingu artikleid 29a ja artiklit 46 ei kohaldata [vaikimisi VALIK 

1: nende partnerite suhtes][VALIK 2, kui toetuse suhtes kohaldatakse rohkem kui ühte 

kolmest valikust: [sisestage partneri lühinimetus]].  

 

Artikli 32 lõiget 4, artikli 33 lõiget 2, artikli 34 lõiget 1 [VALIK: (v.a täiendavad 

kasutamiskohustused)], raampartnerluslepingu artikli 34 lõiget 2, artikli 36 lõiget 3, 

artikli 37 lõiget 5 ei kohaldata nende tulemuste suhtes, mida EL ei rahastanud. 

 

[Nende partnerite][Partneri] [enda] kulude suhtes ei kohaldata raampartnerluslepingu 

artiklis 28 sätestatud finantskontrolle, hindamisi ega auditeid.] 
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[VALIK C, mida kasutatakse siis, kui partner, keda ei rahasta EL, ON koordinaator ja kui 

temaga ei ole seotud kolmandad isikud, keda EL rahastab: eritoetuslepingu artikleid 4, 5, 8–

13, artikli 16 lõiget 6 ning raampartnerluslepingu artikli 24 lõike 1 punkti 2, artiklit 29a, 

artikli 32 lõiget 4, artikli 33 lõiget 2, artikli 34 lõiget 1 [VALIK: (v.a täiendavad 

kasutamiskohustused], artikli 34 lõiget 2, artikli 36 lõiget 3, artikli 37 lõiget 5 ja artiklit 46 ei 

kohaldata [vaikimisi VALIK 1: nende partnerite suhtes][VALIK 2, kui toetuse suhtes 

kohaldatakse rohkem kui ühte kolmest valikust: [sisestage partneri lühinimetus]].  

 

[Nende][Partneri] [enda] kulude suhtes ei kohaldata raampartnerluslepingu artiklis 28 

sätestatud finantskontrolle, hindamisi ega auditeid.] 

 

Partnerid, keda ei rahasta EL, võivad pakkuda mitterahalisi sissemakseid teisele partnerile. 

Sellisel juhul käsitatakse neid artiklite 9 ja 10 kohaldamisel kolmanda isikuna.] 

 

[täiendav VALIK partneritele, kes ei taotle toetust: Kui partner, kes toetust ei taotle, saab 

toetust hiljem (muudatuse kohaselt; vt raampartnerluslepingu artikkel 61), kehtivad kõik 

kohustused tagasiulatuvalt.] 

 

7.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

[VALIK: Kui partner, keda ei rahasta EL, ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, 

võib tema osalemise lepingus lõpetada (vt raampartnerluslepingu artikkel 56). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid, mis on tema suhtes kohaldatavad.]  

 

ARTIKKEL 8. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE 

 

8.1  Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad 

 

8.1.1. Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad partnerid osta kaupu, tööd või 

teenuseid.  

 

Partnerid peavad selliste ostude tegemisel tagama parima või (kui see on asjakohane) 

madalaima hinna. Seda tehes peavad nad vältima huvide konflikti tekkimist (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 41).  

 

[VALIK: Kui ostu väärtus on suurem kui […] eurot, peavad partnerid järgima järgmisi 

eeskirju: […].
37

] 

 

Partnerid peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu artiklites 28 ja 29 

sätestatud õigusi ka nende töövõtjate suhtes. 

                                                 
37  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.  



Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

37 

 

8.1.2  Partnerid, kes on „avaliku sektori hankijad“ direktiivi 2004/18/EÜ
38

 (või 

2014/24/EL
39

) tähenduses või „võrgustiku sektori hankijad“ direktiivi 2004/17/EÜ
40

 (või 

2014/25/EL
41

) tähenduses, peavad järgima riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi 

õigusakte. 

 

8.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui partner ei täida artikli 8 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on asjaomase lepinguga 

seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 48). 

 

Kui partner ei täida artikli 8 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib eritoetust vähendada 

(vt raampartnerluslepingu artikkel 49). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid. 

 

ARTIKKEL 9. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD 

MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 

 

9.1  Tasu eest tehtud mitterahaliste sissemaksete kasutamise eeskirjad 

 

Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad partnerid kasutada kolmandate isikute 

poolt tasu eest tehtud mitterahalisi sissemakseid. 

 

Partnerid võivad deklareerida mitterahaliste sissemaksete tegemisega seotud kulud 

toetuskõlblikena (vt artikkel 5) 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 

raampartnerluslepingu artikkel 61), kui: 

 

- neid on perioodilises tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja  

 

- nende kasutamine ei põhjusta erilepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla toetuse 

andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

                                                 
38  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/18/EÜ ehitustööde riigihankelepingute, 

asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta 

(ELT L 134, 30.4.2004, lk 114). 
39  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja 

direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65). 
40  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta direktiiv 2004/17/EÜ, millega kooskõlastatakse vee-, 

energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate ostjate hankemenetlused (ELT L 134, 

30.4.2004, lk 1). 
41  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, 

energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse 

kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Partnerid peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu artiklites 28 ja 29 

sätestatud õigusi ka kolmandate isikute suhtes. 

 

9.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui partner ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on mitterahalise sissemakse 

tegemisega seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 48). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid. 

 

ARTIKKEL 10. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD 

MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 

 

10.1 Tasuta tehtud mitterahaliste sissemaksete kasutamise eeskirjad 

 

Kui see on erimeetme rakendamiseks vajalik, võivad partnerid kasutada kolmandate isikute 

poolt tasuta tehtud mitterahalisi sissemakseid.  

 

Partnerid võivad deklareerida kolmandate isikute lähetatud isikute, üleantud seadmete, 

infrastruktuuri või muu vara või muude üleantud kaupade ja teenuste kulud toetuskõlblikena 

vastavalt artiklile 5. 

  

Kolmandad isikud ja nende sissemaksed peavad olema nimetatud 1. lisas. [Komisjon][Amet] 

võib siiski heaks kiita 1. lisas nimetamata mitterahalised sissemaksed neid muutmata (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 61), kui: 

 

- neid on perioodilises tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja 

 

- nende kasutamine ei põhjusta erilepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla toetuse 

andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 

Partnerid peavad tagama, et [amet,] komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu artiklites 28 ja 29 

sätestatud õigusi ka kolmandate isikute suhtes. 

 

10.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui partner ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on mitterahalise sissemaksega 

seotud kolmandate isikute kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 48). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid. 

 

ARTIKKEL 11. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 
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[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

11.1 Allhanke korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad 

 

11.1.1. Kui see on erimeetme rakendamiseks vajalik, võivad partnerid sõlmida teatavate 

1. lisas kirjeldatud meetme ülesannete täitmiseks allhankelepinguid. 

 

Allhankelepingutega võib hõlmata üksnes piiratud osa erimeetmest. 

 

Partnerid peavad allhankelepingute sõlmimisel tagama parima või (kui see on asjakohane) 

madalaima hinna. Seda tehes peavad nad vältima huvide konflikti tekkimist (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 41).  

 

[VALIK: Kui sõlmitava allhankelepingu väärtus on üle  […] euro, peavad partnerid järgima 

järgmisi eeskirju: […].
42

]  

 

[VALIK meetmete korral, millega kaasneb kommertskasutusele eelnev hange või 

innovaatiliste lahenduste riigihange: Kommertskasutusele eelneva hanke (PCP) või 

innovaatiliste lahenduste riigihanke (PPI) korral peavad partnerid 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; 

 

(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 pakkuja(te)ga, kes pakub (pakuvad) parimat hinna ja kvaliteedi suhet; 

 

(e) „lepingu sõlmimise teade“, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas. 

 

Partnerid peavad ka tagama, et iga eelteade, pakkumiskutse ja lepingu sõlmimise teade, mis 

allhankelepingutega seoses avaldatakse, sisaldab järgmist vastutuse välistamise märkust: 

 

                                                 
42  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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„Käesolevat hanget rahastatakse Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi 

„Horisont 2020“ raames toetuslepingu nr [number] alusel. EL ei osale siiski selles hankes 

hankijana.“ ] 

 

[VALIK 1 meetmete korral, millega kaasneb üksnes innovaatiliste lahenduste riigihange: 

Innovaatiliste lahenduste riigihankemenetluses 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 riigihange hõlmab (kuid mitte ainult) teatavate prototüüpide 

ja/või katsetoodete ostmist, mis töötati välja kommertskasutusele eelneva hanke meetme 

rakendamise ajal, ei pea partnerid 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 (või 2014/24/EL) 2004/17/EÜ (või 

2014/25/EL)
43

 kohasele väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusele.]  

 

[VALIK 2 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 – kasutustasuta – 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 intellektuaalomandiõigus, mille alltöövõtjad 

lõid kommertskasutusele eelneva hanke ajal, kui alltöövõtjatel ei õnnestu tulemusi 

allhankelepingus sätestatud tähtaja jooksul kaubanduslikult kasutada; 

 

- 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. 

 

Partnerid peavad tagama, et enamik alltöövõtja(te) tehtud teadus- ja arendustööst (sh 

peamiste teadlaste töö) asub ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides (edaspidi 

„täitmiskohustuse koht“).] 

 

                                                 
43  Vt direktiivi 2004/18/EÜ artiklit 28 ja artikli 31 lõike 2 punkt a, mis on asendatud direktiivi 2014/24/EL 

artikliga 26 ja artikli 32 lõike 3 punktiga a ning direktiivi 2004/17/EÜ artikli 40 lõike 3 punkti b, mis on 

asendatud direktiivi 2014/25/EL artikli 50 punktiga b. 
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Täidetavad ülesanded ja iga allhankelepingu hinnanguline maksumus tuleb täpsustada 1. lisas 

ning allhankelepingu sõlmimise hinnanguline kogumaksumus partneri kohta tuleb täpsustada 

2. lisas. [Komisjon][Amet] võib siiski heaks kiita 1. ja 2. lisas nimetamata allhankelepingud 

neid muutmata (vt raampartnerluslepingu artikkel 61), kui 

 

- neid on perioodilises tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja  

 

- nende kasutamine ei põhjusta erilepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla eritoetuse 

andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 

[VALIK salastatud teabe korral: Salastatud teavet hõlmavate meetme ülesannete korral võib 

allhankelepingu sõlmida üksnes pärast [komisjonilt] [ametilt] sõnaselge (kirjaliku) nõusoleku 

saamist (vt raampartnerluslepingu artikkel 43).] 

 

Partnerid peavad tagama, et [amet], komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 28 ja 29 sätestatud õigusi ka 

nende alltöövõtjate suhtes. 

 

11.1.2. Partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu artiklitest 41, 42, 44 ja 52 

tulenevad kohustused kehtivad ka alltöövõtjate suhtes. 

 

Partnerid, kes on „avaliku sektori hankijad“ direktiivi 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) 

tähenduses või „võrgustiku sektori hankijad“ direktiivi 2004/17/EÜ (või 2014/25/EL) 

tähenduses, peavad järgima riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte.  

 

11.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui partner ei täida artikli 11 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on asjaomase 

allhankelepinguga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 48). 

 

Kui partner ei täida artikli 11 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib eritoetust 

vähendada (vt raampartnerluslepingu artikkel 49).  

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid. ] 
 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

11.1 [VALIK 1 KOMMERTSKASUTUSELE EELNEVATE HANGETE korral: Teadus- ja 

arendustegevuse teenuste kommertskasutusele eelnevate hangete eeskirjad 

 

11.1.1 Partnerid sõlmivad allhankelepinguid kommertskasutusele eelnevate hangetega seotud 

teadus- ja arendustegevuse teenuste jaoks, mis on vajalikud 1. lisas sätestatud „ühise 

probleemi“ käsitlemiseks. 

 

Allhankelepingud tuleb sõlmida asjaomaste partnerite (st „peamise hankija“ ja „ostjate 

rühma“) ühe üksiku ühishanke raames. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Peamine hankija peab olema „avaliku sektori hankija“ või „võrgustiku sektori hankija“, 

nagu on sätestatud direktiivides 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) ja 2004/17/EÜ (või 

2014/25/EL).   

 

Ostjate rühmal peavad olema „täielikud ühised rahalised vahendid“ allhankelepingute eest 

tasumiseks.  

 

„Ostjate rühm“, „peamine hankija“, (igas rakendusetapis („ kommertskasutusele eelneva 

hanke etapp“)) allhanke korras hangitavad teenused, nende hinnangulised kulud ja iga 

partneri hinnanguline osamakse „täielikesse ühistesse rahalistesse vahenditesse“ tuleb 

sätestada 1. lisas. Kommertskasutusele eelnevate hangetega seotud allhangete hinnangulised 

kulud partneri kohta tuleb sätestada 2. lisas. 

 

[VALIK salastatud teabe korral: Salastatud teavet hõlmavate meetme ülesannete korral võib 

allhankelepingu sõlmida üksnes pärast [komisjonilt] [ametilt] sõnaselge (kirjaliku) nõusoleku 

saamist (vt raampartnerluslepingu artikkel 43).] 

 

Asjaomased partnerid peavad kogu meetme toimumise ajal: 

 

- tagama pakkujate ja alltöövõtjate võrdse kohtlemise ning vältima mis tahes 

konkurentsipiiranguid ja -moonutusi;   

 

- vältima huvide konflikti tekkimist (vt raampartnerluslepingu artikkel 41); 

 

- võimaldama kogu teabevahetust inglise keeles (ja mis tahes muu(de)s nende valitud 

keel(t)es). 

 

Kommertskasutusele eelneva hankega sõlmitavad allhankelepingud peavad sisaldama 

järgmist: 

 

- alltöövõtjate intellektuaalomandiõigus nende tehtava töö tulemuste suhtes; 

- hankijate õigus kasutada tulemusi – kasutustasuta – 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 intellektuaalomandiõigus, mille alltöövõtjad 

lõid kommertskasutusele eelneva hanke ajal, kui alltöövõtjatel ei õnnestu tulemusi 

allhankelepingus sätestatud tähtaja jooksul kaubanduslikult kasutada; 

- 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. 

Asjaomased partnerid peavad tagama, et enamik alltöövõtja(te) tehtud teadus- ja 

arendustööst (sh peamiste teadlaste töö) asub ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides 

(edaspidi „täitmiskohustuse koht“).] 
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Asjaomased partnerid peavad allhankelepinguid koostades ja rakendades ning allhankeid 

tehes vastama järgmistele nõuetele: 

 

(a) Ettevalmistusetapis: 

 

(a) leppima (kirjalikult) kokku ühise kommertskasutusele eelneva hanke elluviimisel 

järgitavates sisemenetlustes („ühishanget käsitlev kokkulepe“); 

 

(b) tegema avatud turu-uuringu: 

 

- mis avaldatakse – kaks kuud varem – Euroopa Liidu Teatajas (avaldades 

inglise keeles ja ostjate rühma valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es koostatud 

„eelteate (PIN)“); 

 

- mida reklaamitakse laialdaselt; 

 

- millest tehakse kokkuvõte projekti veebisaidil ja muudel [komisjoni][ameti] 

poolt taotletud veebisaitidel ja millele on lisatud loetelu avatud turu-uuringu 

käigus tõstatatud küsimustest ja neile antud vastustest; 

 

(c) koostama „ühised hanketingimused“. 

 

(b) Hanke/konkursietapis: 

 

(i) 1. etapp: koostada lepinguteade: 

 

- mille peamine hankija avaldab Euroopa Liidu Teatajas (inglise keeles ja 

ostjate rühma valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es);  

 

- milles täpsustatakse, et hange hõlmab kommertskasutusele eelnevat hanget, 

mille suhtes ei kohaldata direktiivides 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) ja 

2004/17/EÜ (või 2014/25/EL)44 sätestatud kohustusi; 

 

- milles määratakse pakkumuste vastuvõtmiseks vähemalt kahekuuline 

tähtaeg; 

 

- millega võimaldatakse esitada pakkumusi inglise keeles (ja ostjate rühma 

valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es); 

 

- mida reklaamitakse laialdaselt; 

 

- milles osutatakse, kuidas on potentsiaalsetel pakkujatel võimalik saada 

„pakkumiskutse“; 

 

ja pakkumiskutse, milles kutsutakse kõiki huvitatud ettevõtjaid pakkumusi esitama ja: 

 

                                                 
44  Vt direktiivi 2004/18/EÜ artikli 16 punkt f, mis on asendatud direktiivi 2014/24/EL artikliga 14 ning 

direktiivi 2004/17/EÜ artikli 24 punkt e, mis on asendatud direktiivi 2014/25/EL artikliga 32. 
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- milles esitatakse peamise hankija, ostjate rühma ja, kui see on asjakohane, 

kommertskasutusele eelnevas hankes osalevate kolmandate isikute nimed; 

 

- milles teavitatakse potentsiaalseid pakkujaid avatud turu-uuringu 

tulemustest ning selle käigus tõstatatud küsimustest ja neile antud 

vastustest (vt eespool); 

 

- milles kirjeldatakse ühist probleemi (kasutades funktsionaalseid või 

tulemuspõhiseid tehnilisi kirjeldusi ja milles võetakse arvesse avatud turu-

uuringu tulemusi);  

 

- milles kirjeldatakse menetlust, mida järgitakse pakkumuste hindamisel ja 

valikul kommertskasutusele eelneva hanke esimeses etapis ning pärast iga 

järgnevat kommertskasutusele eelneva hanke etappi asetleidval 

vahehindamisel; 

 

- milles kirjeldatakse allhankelepingute sõlmimise praktilist korraldust; 

 

- milles kirjeldatakse miinimumnõudeid, mida alltöövõtjad 

kommertskasutusele eelneva hanke ajal peavad täitma; 

 

- milles kirjeldatakse intellektuaalomandiõiguste, konfidentsiaalsuse, 

reklaami (teave lepingu sõlmimise kohta ja teadus- ja arendustegevuse 

tulemuste kokkuvõtete avaldamine) korda ning kohaldatava õiguse ja 

vaidluste lahendamise eeskirju; 

 

(ii) 2. etapp: koostada pakkumuste hindamine, seades need ühiste 

hanketingimuste (vt eespool) põhjal pingeritta vastavalt parima kvaliteedi ja 

hinna suhte kriteeriumidele ning tagades, et hind vastab turutingimustele; 

 

(iii) 3. etapp: sõlmida allhankelepingud vähemalt kolme pakkujaga, kes pakuvad 

parimat hinna ja kvaliteedi suhet ning turutingimustele vastavat hinda.  

 

Raamlepingutele (üks leping valitud pakkuja kohta) peab alla kirjutama 

peamine hankija ja nendes peavad olema sätestatud erilepinguid käsitlevad 

tingimused.  

 

Erilepingutele (üks leping valitud pakkuja ja kommertskasutusele eelneva 

hanke etapi kohta) peab alla kirjutama peamine hankija ja nendes peavad 

olema üksikasjalikult sätestatud iga ostja ostetud kommertskasutusele eelneva 

hankega seotud teadus- ja arendustegevuse teenused (eelkõige nende kogus ja 

hind); 

 

(iv) 4. etapp: koostada lepingu sõlmimise teade, mille peamine hankija avaldab – 

48 päeva jooksul alates raamlepingute sõlmimisest – Euroopa Liidu Teatajas 

(inglise keeles ja ostjate rühma valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es); 

 

(c) Lepingu rakendamise etapis: 

 



Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

45 

(i)  jälgida, et kommertskasutusele eelneva hankega seotud teadus- ja 

arendustegevuse teenuseid rakendatakse kooskõlas 1. lisas sätestatud meetme 

eesmärkidega;  

 

(ii) tagada, et järgitakse 1. lisas sätestatud vahendite jagamise kava ja 2. lisas 

esitatud hinnangulist eelarvet; 

 

(iii) tagada, et maksed tehakse alltöövõtjatele.  

 

Asjaomased partnerid peavad tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda ja 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu 

artiklites 28 ja 29 sätestatud õigusi ka alltöövõtjate suhtes. 

 

11.1.2. Lisaks peavad asjaomased partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu 

artikli 23 lõikest 1, artiklitest 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ja 52 tulenevad kohustused kehtivad 

ka alltöövõtjate suhtes. 

 

Asjaomased partnerid 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 2 PPI korral: Innovatiivse(te) lahendus(t)e riigihankeid käsitlevad eeskirjad 

 

11.1.1 Partnerid sõlmivad allhankelepinguid „innovatiivse(te) lahendus(t)e riigihangete“ 

jaoks, mis on vajalikud 1. lisas sätestatud „ühise probleemi“ käsitlemiseks.  

 

Allhankelepingud tuleb sõlmida asjaomaste toetusesaajate (st „ostjate rühma“ ja „peamise 

hankija“) ühe üksiku (või mitme koordineeritud) ühishanke raames. 

 

Peamine hankija peab olema „avaliku sektori hankija“ või „võrgustiku sektori hankija“, 

nagu on sätestatud direktiivides 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) ja 2004/17/EÜ (või 

2014/25/EL).  

 

„Ostjate rühm“, „peamine hankija“, innovatiivne/innovatiivsed lahendus(ed) ja nende 

hinnangulised kulud tuleb määratleda 1. lisas. Innovatiivsete lahenduste riigihangetega 

seotud allhangete hinnangulised kulud partneri kohta tuleb sätestada 2. lisas. 

 

[VALIK salastatud teabe korral: Salastatud teavet hõlmavate meetme ülesannete korral võib 

allhankelepingu sõlmida üksnes pärast [komisjonilt] [ametilt] sõnaselge (kirjaliku) nõusoleku 

saamist (vt raampartnerluslepingu artikkel 43).] 

 

Asjaomased partnerid peavad kogu meetme toimumise ajal: 

 

- tagama pakkujate ja alltöövõtjate võrdse kohtlemise ning vältima mis tahes 

konkurentsipiiranguid ja -moonutusi; 
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- vältima huvide konflikti tekkimist (vt raampartnerluslepingu artikkel 41); 

 

- võimaldama kogu teabevahetust (potentsiaalsete pakkujate, pakkujate ja alltöövõtjate 

vahel) inglise keeles (ja mis tahes muu(de)s nende valitud keel(t)es). 

 

Innovaatiliste lahenduste riigihankemenetluses 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. 

 

Asjaomased partnerid peavad allhankelepinguid koostades ja rakendades ning allhankeid 

tehes vastama järgmistele nõuetele: 

 

a) Ettevalmistusetapis: 

 

(i)  leppima (kirjalikult) kokku ühise (või koordineeritud) kommertskasutusele eelneva 

hanke elluviimisel järgitavates sisemenetlustes („ühishanget käsitlev 

kokkulepe“); 

 

(ii)  [VALIK 1 PPI meetmete korral, mis piirduvad üksnes teatavate prototüüpide 

ja/või katsetoodetega, mis töötati välja PCP meetme ajal: teha „avatud turu-

uuring“, kuhu kutsutakse osalema kõik huvitatud ettevõtjad ja 

 

- mille peamine hankija avaldab – kaks kuud varem – Euroopa Liidu Teatajas 

(avaldades 7. lisa kohaselt inglise keeles ja ostjate rühma valitud mis tahes 

muu(de)s keel(t)es koostatud „eelteate (PIN)”); 

` 

- mida reklaamitakse laialdaselt; 

 

- millest tehakse kokkuvõte projekti veebisaidil ja muudel [komisjoni][ameti] 

poolt taotletud veebisaitidel ja millele on lisatud loetelu avatud turu-uuringu 

käigus tõstatatud küsimustest ja neile antud vastustest;] 

 

[VALIK 2: ei kohaldata;] 

 

(iii) koostada ühised hanketingimused, mis põhinevad ostjate rühma vajaduste 

analüüsil. 

 

(b) Hanke/konkursietapis: 

 

[VALIK 1 innovaatiliste lahenduste riigihankega seotud meetmete korral, mis ei piirdu 

üksnes teatavate prototüüpide ja/või katsetoodetega, mis töötati välja 

kommertskasutusele eelneva hankega seotud meetme rakendamise ajal: 

 

(i) 1. etapp: koostada lepingu sõlmimise teade (või teated),  

 

- mille peamine hankija (või toetusesaaja) avaldab Euroopa Liidu Teatajas 

(inglise keeles ja ostjate rühma valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es); 
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- milles täpsustatakse pakkumuste vastuvõtmiseks tähtaeg, mis on 

innovatiivsete pakkumiste ettevalmistamiseks piisav. 

 

Pakkumiskutse peab jääma avatuks vähemalt 60 päevaks.  

 

Lühema pakkumuste vastuvõtmise tähtajaga piiratud menetlust ei või 

kasutada; 

 

- millega võimaldatakse esitada pakkumusi inglise keeles (ja ostjate rühma 

valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es); 

 

- mida reklaamitakse laialdaselt; 

 

- milles osutatakse, kuidas on potentsiaalsetel pakkujatel võimalik saada 

pakkumisdokumendid ja „innovatiivsete lahenduste riigihankeid hõlmav 

pakkumiskutse“;  

 

ning pakkumisdokumendid ja innovatiivsete lahenduste riigihankeid hõlmav 

pakkumiskutse  

 

(ii) 2. etapp: koostada üks (või mitu) pakkumuste hindamist, seades need ühiste 

hanketingimuste (vt eespool) põhjal pingeritta vastavalt parima kvaliteedi ja 

hinna suhte kriteeriumidele ning tagades, et hind vastab turutingimustele; 

 

(iii) 3. etapp: sõlmida allhankeleping(ud) pakkuja(te)ga, kes pakuvad parimat 

hinna ja kvaliteedi suhet ning turutingimustele vastavat hinda; 

 

(iv) 4. etapp: koostada üks (või mitu) lepingu sõlmimise teadet, mille toetusesaaja 

või peamine hankija avaldab Euroopa Liidu Teatajas (inglise keeles ja ostjate 

rühma valitud mis tahes muu(de)s keel(t)es);] 

 

[VALIK 2 innovaatiliste lahenduste riigihankega seotud meetmete korral, mis piirduvad 

üksnes teatavate prototüüpide ja/või katsetoodetega, mis töötati välja 

kommertskasutusele eelneva hankega seotud meetme rakendamise ajal: 

 

(i) 1. etapp: võtta üks või mitu pakkumist vähemalt kolmelt pakkujalt vastavalt 

direktiivide 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) ja 2004/17/EÜ (või 2014/25/EL)
45

 

kohasele väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusele, milles: 

 

-  kasutatakse funktsionaalseid või tulemuspõhiseid tehnilisi kirjeldusi; 

 

- välditakse valikukriteeriume, mis põhinevad piiravatel 

kvalifikatsiooninõuetel või ebaproportsionaalsetel finantstagatistel; 

 

                                                 
45  Vt direktiivi 2004/18/EÜ artiklit 28 ja artikli 31 lõike 2 punkti a, mis on asendatud direktiivi 2014/24/EL 

artikliga 26 ja artikli 32 lõike 3 punktiga a ning direktiivi 2004/17/EÜ artikli 40 lõike 3 punkti b, mis on 

asendatud direktiivi 2014/25/EL artikli 50 punktiga b. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT


Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

48 

- täpsustatakse lepingu sõlmimise tingimused, mis põhinevad parimal hinna 

ja kvaliteedi suhtel; 

 

- kirjeldatakse allhankelepingute sõlmimise praktilist korraldust, eelkõige:  

 

- selliste allhankelepingute liigid, mida edukaks osutunud pakkujatega 

sõlmitakse (eelkõige see, kas kasutatakse eri ettevõtjatega sõlmitud 

raamlepingut); 

 

- kirjeldatakse intellektuaalomandiõigustega seotud korda;  

 

- kirjeldatakse kahjuhüvitisega seotud korda; 

 

(iv) 2. etapp: koostada pakkumuste hindamine, seades need ühiste 

hanketingimuste (vt eespool) põhjal pingeritta vastavalt parima kvaliteedi ja 

hinna suhte kriteeriumidele ning tagades, et hind vastab turutingimustele; 

 

(v) 3. etapp: sõlmida allhankelepingud vähemalt kolme pakkujaga, kes pakuvad 

parimat hinna ja kvaliteedi suhet ning turutingimustele vastavat hinda.]  

 

(c) Lepingu rakendamise etapis: 

 

(i) jälgida, et innovatiivsete lahenduste riigihanked teostatakse kooskõlas 1. lisas 

sätestatud meetme eesmärkidega;  

 

(ii)  tagada, et järgitakse 1. lisas sätestatud vahendite jagamise kava ja 2. lisas 

esitatud hinnangulist eelarvet; 

 

(iii) tagada, et maksed tehakse alltöövõtjatele. 

 

Asjaomased partnerid peavad tagama, et [amet], komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 28 ja 29 sätestatud 

õigusi ka alltöövõtjate suhtes. 

 

11.1.2. Lisaks peavad asjaomased partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu 

artikli 23 lõikest 1, artiklitest 24, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ja 52 tulenevad kohustused kehtivad 

ka alltöövõtjate suhtes. 

 

Partnerid, kes on „avaliku sektori hankijad“ direktiivi 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) 

tähenduses või „võrgustiku sektori hankijad“ direktiivi 2004/17/EÜ (või 2014/25/EL) 

tähenduses, peavad järgima riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte.  

 

Asjaomased partnerid 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.“ ] 
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11.2 Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste allhankeid 

käsitlevad eeskirjad  

 

11.2.1. Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad partnerid sõlmida teatavate 1. lisas 

kirjeldatud täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste täitmiseks 

allhankelepinguid. 

 

Partnerid peavad allhankelepingute sõlmimisel tagama parima või (kui see on asjakohane) 

madalaima hinna. Seda tehes peavad nad vältima huvide konflikti tekkimist (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 41).  

 

[VALIK: Kui sõlmitava allhankelepingu väärtus on üle  […] euro, peavad partnerid järgima 

järgmisi eeskirju: […].
46

] 

 

Täidetavad ülesanded ja iga allhankelepingu hinnanguline maksumus tuleb täpsustada 1. lisas 

ning allhankelepingu sõlmimise hinnanguline kogumaksumus partneri kohta tuleb täpsustada 

2. lisas. [Komisjon][Amet] võib siiski heaks kiita 1. ja 2. lisas nimetamata allhankelepingud 

neid muutmata (vt raampartnerluslepingu artikkel 61), kui 

 

- neid on perioodilises või lõplikus tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja  

 

- nende kasutamine ei põhjusta lepingu muutmist, mis seaks kahtluse alla eritoetuse 

andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 

[VALIK salastatud teabe korral: Salastatud teavet hõlmavate meetme ülesannete korral võib 

allhankelepingu sõlmida üksnes pärast [komisjonilt] [ametilt] sõnaselge (kirjaliku) nõusoleku 

saamist (vt raampartnerluslepingu artikkel 43).] 

 

Partnerid peavad tagama, et [amet], komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 28 ja 29 sätestatud õigusi ka 

nende alltöövõtjate suhtes. 

 

11.2.2. Lisaks peavad partnerid tagama, et nende raampartnerluslepingu artiklitest 41, 42, 44 

ja 45 tulenevad kohustused kehtivad ka alltöövõtjate suhtes. 

 

Partnerid, kes on „avaliku sektori hankijad“ direktiivi 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) 

tähenduses või „võrgustiku sektori hankijad“ direktiivi 2004/17/EÜ (või 2014/25/EL) 

tähenduses, peavad järgima riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte.  

 

11.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

                                                 
46  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.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0017:EN:NOT
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Kui partner ei täida artikli 11 lõike 1 punktist 1 või artikli 11 lõike 2 punktist 1 tulenevaid 

kohustusi, on asjaomase allhankelepinguga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja 

need lükatakse tagasi (vt raampartnerluslepingu artikkel 42).  

 

Kui partner ei täida artikli 11 lõike 1 punktist 2 või artikli 11 lõike 2 punktist 2 tulenevaid 

kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. jaos kirjeldatud muid meetmeid.] 

 

ARTIKKEL 12. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE 

ISIKUTE POOLT 

 

[VALIK 1 raampartnerluslepingu artikli 19 kohaldamise korral: 12.1  Meetme osa 

rakendamiseks seotud kolmandate isikute poole pöördumise eeskirjad  

 

12.1.1 Raampartnerluslepingu artiklis 19 loetletud seotud kolmandad isikud võivad täita neile 

1. lisas määratud meetme ülesandeid: 

 

Nad võivad deklareerida toetuskõlblikuna kulud, mis neil tekivad meetme ülesannete täitmisel 

vastavalt artiklile 5.  

 

Partnerid peavad tagama, et [amet], komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu artiklites 28 ja 29 

sätestatud õigusi ka kolmandate isikute suhtes. 

  

12.1.2. Partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu artiklitest 24, 26, 41, 42 

ja 44 tulenevad kohustused kehtivad ka nende seotud kolmandate isikute suhtes.  

 

12.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Artikli 12 lõike 1 punktist 1 tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral on seotud kolmanda 

isiku kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 48).  

 

Artikli 12 lõike 1 punktist 2 tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral võib toetust 

vähendada (vt raampartnerluslepingu artikkel 49). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

ARTIKKEL 12a. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE RAHVUSVAHELISTE 

PARTNERITE POOLT 

 

[VALIK 1 raampartnerluslepingu artikli 19a kohaldamise korral: 12a.1 Meetme osa 

rakendamiseks rahvusvaheliste partnerite poole pöördumise eeskirjad 
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Raampartnerluslepingu artiklis 19a loetletud rahvusvahelised partnerid võivad täita neile 1. 

lisas määratud meetme ülesandeid: 

 

Rahvusvaheliste partnerite kulude hinnang on esitatud 2. lisas, kuid neid kulusid: 

 

 ei hüvitata ega 

 

 võeta toetuse arvutamisel arvesse. 

 

Partnerid peavad tagama, et [amet,] komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 28 ja 29 sätestatud õigusi ka 

nende rahvusvaheliste partnerite suhtes. 

  

Partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu artikli 24 lõike 1 punktist 1, 

eritoetuslepingu artikli 16 lõike 3 punktist a ja artikli 16 lõike 4 punktist a ning 

raampartnerluslepingu artiklitest 41, 42 ja 44 tulenevad kohustused kehtivad ka nende 

rahvusvaheliste partnerite suhtes. 

 

14a.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui partner ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib eritoetust vähendada (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 49). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

ARTIKKEL 13. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE  

 

13.1 Kolmandatele isikutele rahalise toetuse andmise eeskirjad 

 

[VALIK 1, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: 13.1.1. Partnerid 

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 erimeetme 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 
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(e) rahalise toetuse andmise kriteeriumid. 

 

Partnerid peavad tagama, et [amet,] komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu artiklites 28 ja 29 

sätestatud õigusi ka rahalist toetust saavate kolmandate isikute suhtes. 

 

13.1.2. Partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu artiklitest 41, 42, 44 ja 52 

tulenevad kohustused kehtivad ka rahalist toetust saavate kolmandate isikute suhtes.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

13.2 Auhinna vormis rahaline toetus 

 

[VALIK 1, mida kasutatakse, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: 13.2.1. Partnerid 

peavad välja andma auhindu vastavalt 1. lisas esitatud tingimustele. 

 

Need tingimused peavad sisaldama vähemalt järgmist: 

 

a)  osalemise tingimused;  

 

b)  auhinna andmise kriteeriumid;  

 

c)  auhinna summa ja 

 

d)  maksmise kord. 

 

Partnerid peavad tagama, et [amet], komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma raampartnerluslepingu artiklites 28 ja 29 

sätestatud õigusi ka auhinda saavate kolmandate isikute suhtes.  

 

13.2.2. Partnerid peavad tagama, et nende raampartnerluslepingu artiklitest 41, 42, 44 ja 52 

tulenevad kohustused kehtivad ka auhinda saavate kolmandate isikute suhtes.]  

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

13.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

[VALIK 1 artikli 13 lõike 1 ja/või lõike 2 kohaldamise korral: Kui partner ei täida artikli 13 

lõike 1 punktist 1 või lõike 2 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on rahalise toetuse või 

auhinnaga seotud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 48). 

 

Kui partner ei täida artikli 13 lõike 1 punktist 2 või lõike 2 punktist 2 tulenevaid kohustusi, 

võib eritoetust vähendada (vt raampartnerluslepingu artikkel 49).  

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid.]  

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 
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ARTIKKEL 13a. RIIGIÜLESTE PROJEKTIDE TOETAMINE VÕI RAKENDAMINE 

 

Ei kohaldata 

 

ARTIKKEL 14. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI 

VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE  

 

14.1 Teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise eeskirjad  

 

[VALIK 1 teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: 14.1.1. 

„Juurdepääsu pakkujad“
47

 peavad andma juurdepääsu teadustöö infrastruktuurile või selle 

rajatistele
48

 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; 

 

(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, kellel on lubatud levitada 

tulemusi, mida nad meetme raames loovad, välja arvatud juhul, kui kasutajad 

töötavad VKEde heaks. 

 

                                                 
47  „Juurdepääsu pakkuja“ – partner või seotud kolmas isik, kes vastutab juurdepääsu pakkumise eest ühele 

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

Teadustöö infrastruktuur koosneb ühest või mitmest rajatisest. 
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Kui kasutajarühma enamik kasutajaid töötab mujal kui ELis või assotsieerunud 

riigis,
49

 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 partnerist 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 põhimõtteid järgides. 

 

[VALIK: Lisaks peavad partnerid järgima kasutajarühmade valimisel järgmisi 

täiendavaid eeskirju:  […].
50

] 

 

(d) muud tingimused: 

 

Juurdepääsu pakkuja peab taotlema [komisjoni] [ameti] kirjalikku heakskiitu (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 58) selliste kasutajarühmade valikule, kes soovivad 

külastada rajatist/rajatisi pikema aja kui kolme kuu vältel, kui sellised külaskäigud ei 

ole 1. lisaga ette nähtud. 

 

14.1.2. Lisaks peab juurdepääsu pakkuja: 

 

                                                 
49  Vt osalemiseeskirju käsitleva määruse nr 1290/2013 artikli 2 lõike 1 punktis 3 esitatud määratlus: 

„assotsieerunud riik“ – kolmas riik, mis on liiduga sõlmitud rahvusvahelise lepingu osaline, nagu on 

määratud kindlaks [VALIK ELi toetuste korral: Raamprogrammi „Horisont 2020“ määruse (EL) nr 

1291/2013 artikkel 7. Artiklis 7 on sätestatud tingimused kolmandate riikide ühinemiseks programmiga 

„Horisont 2020“.][VALIK Euratomi toetuste korral: Nõukogu 16. detsembri määruse (Euratom) 

nr 1314/2013 (Euroopa Aatomienergiaühenduse teadus- ja koolitusprogrammi (2014–2018) kohta, millega 

täiendatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“) (edaspidi „H2020 

Euratomi teadus- ja koolitusprogrammi määrus nr 1314/2013“) (ELT L 347, 20.12.2013, lk 948) artikkel 5. 

Artiklis 5 on sätestatud tingimused kolmandate riikide ühinemiseks programmiga „Horisont 2020“.] 
50  Kui eelarvevahendite käsutaja peab vajalikuks eelistada teatavaid kasutajate kategooriaid. 
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- reklaamima laialdaselt, sh spetsiaalse veebisaidi kaudu, erilepingu alusel pakutavat 

juurdepääsu; 

 

- edendama võrdseid võimalusi juurdepääsu reklaamimisel ja võtma kasutajatele 

pakutava toetuse kindlaksmääramisel arvesse soolist mõõdet; 

 

- tagama, et kasutajad täidavad raampartnerluslepingu ja erilepingute tingimusi; 

 

- tagama, et raampartnerluslepingu artiklitest 41, 42, 44 ja 52 tulenevad kohustused 

kehtivad ka kasutajate suhtes.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

14.2 Teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise eeskirjad  

 

[VALIK 1 teadustöö infrastruktuurile virtuaalse juurdepääsu pakkumise korral: 

„Juurdepääsu pakkujad“
51

 peavad andma juurdepääsu teadustöö infrastruktuurile või selle 

rajatistele
52

 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; 

 

(b) muud tingimused: 

 

Juurdepääsu pakkuja peab laskma virtuaalseid juurdepääsuteenuseid korrapäraselt 

hinnata valdkonna rahvusvahelistest ekspertidest koosneval nõukogul, mille liikmetest 

vähemalt pooled on partneritest sõltumatud, välja arvatud juhul, kui 1. lisas on teisiti 

kindlaks määratud.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

14.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

[VALIK 1 artikli 14 lõigete 1 ja/või 2 kohaldamise korral: [Kui partner ei täida artikli 14 

lõike 1 punktist 1 või lõikest 2 tulenevaid kohustusi, on juurdepääsuga seotud kulud 

toetuskõlbmatud (vt artikkel 5) ja need lükatakse tagasi (vt raampartnerluslepingu artikkel 

48). 

 

                                                 
51  „Juurdepääsu pakkuja“ – partner või seotud kolmas isik, kes vastutab juurdepääsu pakkumise eest ühele 

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

Teadustöö infrastruktuur koosneb ühest või mitmest rajatisest. 
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Kui partner ei täida artikli 14 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib eritoetust 

vähendada (vt raampartnerluslepingu artikkel 49).  

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

 

2. JAGU.  TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

 

ARTIKKEL 15. TULEMUSTE ESITAMINE 

 

15.1 Tulemuste esitamise kohustus  

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

  

Koordinaator peab esitama 1. lisas kindlaksmääratud „tulemused“ nimetatud lisas täpsustatud 

tähtpäevadel ja tingimustel. ] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

Koordinaator peab esitama 

 

- viis päeva enne selle avaldamist: eelteate (PIN) koopia (vt artikkel 13); 

 

- 30 päeva enne selle avaldamist: lepinguteate koopia (vt artikkel 13); 

 

- pakkumuste hindamise lõpus [VALIK kommertskasutusele eelnevate hangete korral: 

(ja pärast vahehindamisi, mis eelnevad igale uuele kommertskasutusele eelneva hanke 

etapile (vt artikkel 13))]:   

 

- teabe kõikide saadud pakkumiste arvu kohta, eelkõige eduka(te) 

pakkuja(te) andmed ja edukate pakkumuste kokkuvõtted avaldamise ja 

hindamise jaoks; 

 

- teabe pakkumuste hindamise kohta: valitud projektide lõplik pingerida, 

lõpptulemused ja iga saadud pakkumise kvalitatiivne hindamine 

hindamiskriteeriumide kaupa, hindamiskoosoleku kokkuvõte; 

 

- [VALIK kommertskasutusele eelnevate hangete korral: ostjate rühma 

hinnangu iga osaleva pakkuja eelmises kommertskasutusele eelneva hanke 

etapis saavutatud tulemustele (v.a pakkumuste esialgne hindamine 

kommertskasutusele eelneva hanke alguses)]; 

 

- [Vaikimisi VALIK 1 (kaks eelmakset): koordinaator peab esitama kuus [Y] 

eduaruande, mis sisaldab järgmist: 
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- perioodiline tehniline kokkuvõtlik aruanne, mille [komisjon][amet] avaldab; 

 

- 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.]    

 

[VALIK 2 kolme eelmakse korral: ei kohaldata;] 

 

- meetme lõpus: teave hankega rahastatud iga allhanke kohta, sealhulgas andmed iga 

hankija kohta, kes hankes osales, ning ülevaade tulemustest, avaldamise ja hindamise 

jaoks. 
 

See peab sisaldama lahenduste valideerimisel põhinevat ostjate rühma hinnangut selle 

kohta, mil määral täitis iga osalev pakkuja lõpuks ühiste hanketingimuste 

tulemuslikkus- ja funktsionaalsusnõuded; 

 

- mis tahes muud 1. lisas kindlaksmääratud tulemused nimetatud lisas täpsustatud 

tähtpäevadel ja tingimustel. 

 

[Lisaks peavad partnerid: 

 

- [VALIK 1 kommertskasutusele eelnevate hangete korral: meetme lõpus: esitama 

[komisjonile][ametile] hangitud teadus- ja arendustegevuse teenuste tulemusena 

saadud katsetooted.] 

 

- [VALIK 2 innovatiivsete lahenduste riigihangete korral: meetme lõpus: esitama 

[komisjonile][ametile] innovatiivse lahenduse / innovatiivsed lahendused.]] ] 

 

15.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui koordinaator ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib [komisjon][amet] 

kohaldada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud meetmeid. 

 

ARTIKKEL 16. ARUANDLUS – MAKSETAOTLUSED 

 

16.1 Aruannete esitamise kohustus  

 

Koordinaator peab esitama [komisjonile][ametile] (vt raampartnerluslepingu artikkel 58) 

käesolevas artiklis sätestatud tehnilised ja finantsaruanded. Nimetatud aruanded sisaldavad 

maksetaotlusi ning peavad olema koostatud, kasutades vorme ja näidiseid, mis on sisestatud 

elektroonilisse teabevahetussüsteemi (vt raampartnerluslepingu artikkel 58).  

 

16.2 Aruandeperioodid 

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

Erimeede on jagatud järgmisteks „aruandeperioodideks“: 

 



Eritoetuslepingu number: [sisestage number] [sisestage akronüüm] [sisestage konkursikutse tunnus] 

 

H2020 toetuslepingute näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v.4.0 – 27.2.2017 

58 

- AP1: esimesest kuust kuuni [X] 

[- AP2: kuust [X+1] kuuni [Y] 

- AP3: kuust [Y+1] kuuni [Z] 

- [sama muude aruandeperioodide kohta] 

- APN: kuust [N+1] kuni [projekti kestuse viimase kuuni].] 

 

[PCP/PPI meetmete korral:  

 

[Vaikimisi VALIK 1 (kaks eelmakset): Meede on jagatud järgmisteks 

„aruandeperioodideks“: 

 

- AP1: esimesest kuust kuuni [X
53

] 

- AP2: kuust [X+1] kuni [projekti kestuse viimase kuuni].] 

 

[VALIK 2 kolme eelmakse korral: Meede on jagatud järgmisteks „aruandeperioodideks“: 

 

- AP1: esimesest kuust kuuni [X
54

] 

- AP2: kuust [X+1] kuuni [Y] 

- AP3: kuust [Y+1] kuni projekti kestuse viimase kuuni]] 

 

[Üksnes PCP/PPI korral: 20.2a Perioodilised aruanded – teise [ja kolmanda] 

eelmakse 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) partnerite tehtud töö selgitus; 

 

(ii) erimeetme 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 tulemuste kasutamist ja levitamist 

ning – kui see on 1. lisa kohaselt nõutav – ajakohastatud „tulemuste 

kasutamise ja levitamise kava“. 

 

Aruandes tuleb näidata teavitamistegevust[.][;] 

 

[VALIK teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise 

korral: Aruandes tuleb üksikasjalikult kirjeldada juurdepääsutegevust, 

                                                 
53  Kuu X peaks olema kuu, mil lõpeb ettevalmistusetapp ja esitatakse teise eelmakse taotlus. 
54  Kuu X peaks olema kuu, mil lõpeb ettevalmistusetapp ja esitatakse teise eelmakse taotlus. 
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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 

teadustöö infrastruktuurile virtuaalse 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 jne), 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) pakkumiskutse dokumendid, sealhulgas lepinguteade, pakkumiskutse, 

hankelepingud; 

 

(c) aruanne hanke ettevalmistusetapi (nt avatud turu-uuringu) tulemuste kohta ja nende 

mõju pakkumiskutsele; 

 

(d) igalt ühishankes osalevalt partnerilt ametlik ja nõuetekohaselt allkirjastatud „vahendite 

kättesaadavusega seotud kohustus“ (vt 6. lisa); 

(e) „esimese eelmakse kasutamist käsitlev avaldus“ (vt 7. lisa), sealhulgas teise 

eelmakse taotlus.  

 

Koordinaator peab tõendama, et esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene ning seda 

saab põhjendada asjakohaste täiendavate dokumentidega (vt raampartnerluslepingu artikkel 

24), mis esitatakse taotluse alusel (vt raampartnerluslepingu artikkel 23) või kontrolli, 

hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt raampartnerluslepingu artikkel 28). 

 

[VALIK kolme eelmakse korral: Koordinaator peab esitama perioodilise aruande 60 päeva 

jooksul pärast teise aruandeperioodi lõppu. 

 

Perioodiline aruanne peab sisaldama järgmist: 

 

(a) perioodiline tehniline aruanne (vt eespool punkt a) ja 

 

(b) teise eelmakse kasutamist käsitlev avaldus, sealhulgas kolmanda eelmakse taotlus. 

 

Koordinaator peab tõendama, et esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene ning seda 

saab põhjendada asjakohaste täiendavate dokumentidega (vt raampartnerluslepingu artikkel 

24), mis esitatakse taotluse alusel (vt raampartnerluslepingu artikkel 23) või kontrolli, 

hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt raampartnerluslepingu artikkel 28). ] 

 

16.3 Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused 
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[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

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) partnerite tehtud töö selgitus; 

 

(ii) erimeetme 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 tulemuste kasutamist ja levitamist 

ning – kui see on 1. lisa kohaselt nõutav – ajakohastatud „tulemuste 

kasutamise ja levitamise kava“. 

 

Aruandes tuleb näidata teavitamistegevust[.][;] 

 

[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 

teadustöö infrastruktuurile virtuaalse 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 jne), 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 partneri [ja iga seotud kolmanda isiku] „individuaalne 

raamatupidamisaruanne“ (vt 3. lisa) asjaomase aruandeperioodi kohta. 
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Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada toetuskõlblikud kulud 

(tegelikud kulud, ühikukulud, kindlamääralised kulud [ja kindlasummalised 

kulud]; vt artikkel 5) iga eelarvekategooria kohta (vt 2. lisa).  

 

Partnerid [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 erimeetme tulud (vt raampartnerluslepingu artikkel 10). 

 

Iga partner [ja iga seotud kolmas isik] peab tõendama, et: 

 

- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 

 

- deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 5); 

 

- kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate 

dokumentidega (vt raampartnerluslepingu artikkel 24), mis esitatakse 

taotluse alusel (vt raampartnerluslepingu artikkel 23) või kontrolli, 

hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt raampartnerluslepingu artikkel 

28), ja  

 

- viimase aruandeperioodi kohta: et kõik tulud on deklareeritud (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 10); 

 

(ii) vahendite kasutamise selgitus ja teave allhangete kasutamise (vt artikkel 11) 

ja kolmandate isikute tehtud mitterahaliste sissemaksete (vt artiklid 9 ja 10) 

kohta igalt partnerilt [ja igalt seotud kolmandalt isikult] asjaomase 

aruandeperioodi kohta; 

 

(iii) [VALIK 1 juhul, kui JRC on partner: teave iga vahemakse suuruse ja 

lõppmakse kohta, mida [komisjon][amet] peab Teadusuuringute Ühiskeskusele 

(JRC) üle kandama;][VALIK 2 : ei kohaldata;] 

  

(iv) „perioodiline kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne“, mille koostab 

automaatselt elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab asjaomase 

aruandeperioodi individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab – v.a 

viimase aruandeperioodi puhul – vahemakse taotlust. ] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

ei kohaldata ] 
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16.4 Lõpparuanne – lõppmakse taotlus 

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

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) tulemused ning nende kasutamist ja levitamist käsitlev ülevaade; 

 

(ii) erimeetme järeldused ja 

 

(iii) erimeetme sotsiaalmajanduslik mõju; 

 

b) „lõplik finantsaruanne“, mis sisaldab järgmist teavet:  

 

(i) „lõplik kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne“, mille koostab automaatselt 

elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab kõigi aruandeperioodide 

individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab lõppmakse taotlust, ja  

 

(ii) „raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend“ (koostatakse vastavalt 4. 

lisale) iga partneri 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 4 

lõige 2 ja artikli 5 lõike 2 punkt A). ] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

Koordinaator peab 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) tulemused ning nende kasutamist ja levitamist käsitlev ülevaade; 

 

(ii) meetme järeldused ja 

 

(iii) meetme sotsiaalmajanduslik mõju; 

 

b) „lõplik finantsaruanne“, mis sisaldab järgmist teavet:  
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(i) iga partneri [ja iga seotud kolmanda isiku] „individuaalne 

raamatupidamisaruanne“ (vt 3. lisa) kõikide aruandeperioodide kohta. 

 

Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada toetuskõlblikud kulud 

(tegelikud kulud, ühikukulud ja kindlamääralised kulud; vt artikkel 5) iga 

eelarvekategooria kohta (vt 2. lisa). 

 

Partnerid [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. 

 

Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada ka meetme tulud (vt 

raampartnerluslepingu artikkel 10). 

 

Iga partner [ja iga seotud kolmas isik] peab tõendama, et: 

 

- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 

 

- deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (eelkõige, et allhankekulud 

vastavad artiklis 11 sätestatud tingimustele); 

 

- kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate 

dokumentidega (vt raampartnerluslepingu artikkel 24), mis esitatakse 

taotluse alusel (vt raampartnerluslepingu artikkel 23) või kontrolli, 

hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt raampartnerluslepingu artikkel 

28), ja  

 

- kõik tulud on deklareeritud (vt raampartnerluslepingu artikkel 10); 

 

(ii) vahendite kasutamise selgitus ja teave allhangete kasutamise (vt artikkel 11) 

ja kolmandate isikute tehtud mitterahaliste sissemaksete (vt artiklid 9 ja 10) 

kohta igalt partnerilt [ja igalt seotud kolmandalt isikult]; 

 

(iii) [VALIK 1 juhul, kui JRC on partner: teave lõppmakse suuruse kohta, mida 

komisjon peab Teadusuuringute Ühiskeskusele (JRC) maksma;][VALIK 2: ei 

kohaldata;] 

 

(iv) „kokkuvõtlik raamatupidamisaruanne“, mille koostab automaatselt 

elektrooniline teabevahetussüsteem ning mis koondab individuaalsed 

raamatupidamisaruanded ja sisaldab lõppmakse taotlust 

 

(v) „raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend“ (koostatakse vastavalt 

4. lisale) iga partneri 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). ] 
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16.5 Kulude kogusumma teave  

 

[VALIK 1 üle viie miljoni euro suuruste toetuste korral, mille aruandeperioodid on kokku 

üle 18 kuu
55

: Lisaks eespool sätestatud aruandlusnõuetele (artikli 16 lõiked 1–3) peab 

koordinaator teatama [komisjonile][ametile] iga aasta [31. detsembriks][30. novembriks] 

partneritel erimeetme alguskuupäevast alates tekkinud kulude kogusumma.  

 

See teave on vajalik komisjoni raamatupidamise jaoks ja seda ei kasutata lõpliku 

toetussumma arvutamiseks.]  

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

16.6 Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring ja konverteerimine eurodesse  

 

Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes.  

 

Partnerid [ja seotud kolmandad isikud], kelle raamatupidamisarvestus toimub muus vääringus 

kui euro, peavad oma raamatupidamisarvestuses kajastatud muus vääringus kantud kulud 

konverteerima eurodesse Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud tegelike päevakursside 

keskmise alusel, 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, mis on arvutatud asjaomase aruandeperioodi suhtes.  

 

Partnerid [ja seotud kolmandad isikud], kelle raamatupidamisarvestus toimub eurodes, peavad 

konverteerima muus vääringus kantud kulud eurodesse vastavalt nende tavapärasele 

raamatupidamistavale. 

 

16.7 Aruannetes kasutatav keel 

 

Kõik aruanded (tehnilised ja finantsaruanded, sh raamatupidamisaruanded) tuleb esitada 

eritoetuslepingus kasutatud keeles. 

 

16.8 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui esitatud aruanded ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib [komisjon][amet] 

maksetähtaja peatada (vt raampartnerluslepingu artikkel 53) ja kohaldada 

raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud muid meetmeid. 

 

Kui koordinaator ei täida oma aruannete esitamise kohustust ja kui ta ei täida seda kohustust 

30 päeva jooksul pärast kirjalikku meeldetuletust, võib [komisjon][amet] erilepingu lõpetada 

(vt raampartnerluslepingu artikkel 56) või kohaldada mis tahes muud raampartnerluslepingu 

3. peatüki 5. jaos kirjeldatud meedet. 

 

ARTIKKEL 17. MAKSED JA MAKSEKORD  

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

vahemaksete ja lõppmaksete aruandeperiood on üle 18 kuu.  
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17.1 Tehtavad maksed   

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

Koordinaator teeb järgmised maksed: 

 

- üks eelmakse; 

 

- üks või mitu vahemakset vahemakse taotlus(t)e alusel (vt artikkel 16) ja 

 

-  üks lõppmakse lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 16). ] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

Koordinaator teeb järgmised maksed: 

 

- esimese eelmakse; 

  

- teise eelmakse, võttes aluseks teise eelmakse taotluse (vt artikkel 16); 

 

- [kolmanda eelmakse, võttes aluseks kolmanda eelmakse taotluse (vt artikkel 16);] 

 

- üks lõppmakse lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 16). ] 

 

17.2 Eelmakse – summa – tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa 

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

Eelmakse eesmärk on anda partneritele käibevahendeid.  

 

See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. 

 

Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot.  

 

[Komisjon][Amet] teeb koordinaatorile eelmakse — v.a raampartnerluslepingu artikli 54 

kohaldamise korral — 30 päeva jooksul alates kas erilepingu jõustumiskuupäevast (vt 

artikkel 21) või kümme päeva enne meetme alguskuupäeva (vt artikkel 3) olenevalt sellest, 

kumb neist kuupäevadest on hilisem.  

 

[Komisjon][Amet] peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] 

eurot, st 5 % maksimaalsest toetussummast (vt artikli 4 lõige 1), ja kannab selle üle 

„tagatisfondi“. 

 

[VALIK juhul, kui JRC on partner: Teadusuuringute Ühiskeskusega (JRC) seotud osa 

eelmaksest – [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] – ei maksta koordinaatorile, vaid 

[komisjon][amet] hoiab selle JRC jaoks.] ] 
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[PCP/PPI meetmete korral: 

 

Eelmakse eesmärk on anda partneritele käibevahendeid.  

 

See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. 

 

[Komisjon][Amet] teeb – 30 päeva jooksul eritoetuslepingu jõustumisest (vt artikkel 21) või 

10 päeva enne erimeetme alguskuupäeva (vt artikkel 3), olenevalt sellest, kumb on hilisem – 

koordinaatorile esimese eelmakse, mille suurus on [sisestage summa (sisestage summa 

sõnades)] eurot, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse raampartnerluslepingu artiklit 54. 

 

[Komisjon][Amet] peab nimetatud summast kinni [sisestage summa (sisestage summa 

sõnades)] eurot, st 5 % maksimaalsest toetussummast (vt artikli 4 lõige 1), ja kannab selle üle 

„tagatisfondi“.  

 

[Komisjon][Amet] teeb koordinaatorile 60 päeva jooksul pärast taotluse saamist (vt artikkel 

16) teise eelmakse summas [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot, v.a 

raampartnerluslepingu artikli 53 või 54 kohaldamise korral. 

 

[VALIK kolme eelmakse korral: [Komisjon][Amet] teeb koordinaatorile 60 päeva jooksul 

pärast taotluse saamist (vt artikkel 16) kolmanda eelmakse summas [sisestage summa 

(sisestage summa sõnades)] eurot, v.a raampartnerluslepingu artikli 53 või 54 kohaldamise 

korral.] 

 

Kui avaldusest eelmise eelmakse kasutamise kohta selgub, et eelmisest eelmaksest on meetme 

kulude katmiseks kasutatud vähem kui 70 %, vähendatakse uue tehtava eelmakse summat 

70 %-lise künnise ja kasutatud summa vahe võrra. 

 

[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.] ] 

 

17.3 Vahemaksed – summa – arvutamine 

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

Vahemaksetega hüvitatakse erimeetme rakendamisel asjaomasel aruandeperioodil tekkinud 

toetuskõlblikud kulud. 

 

[Komisjon][Amet] maksab koordinaatorile vahemaksena tasumisele kuuluva summa 90 päeva 

jooksul perioodilise aruande kättesaamisest (vt artikkel 16), välja arvatud 

raampartnerluslepingu artikli 53 või 54 kohaldamisel. 

 

Makse sõltub perioodilise aruande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei tähenda, et 

sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. 
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[Komisjon][Amet] arvutab vahemaksena tasumisele kuuluva summa järgmiste etappide 

kaupa: 

 

1. etapp – hüvitismäärade kohaldamine 

 

2. etapp – toetussumma piiramine 90 %-ga maksimaalsest toetussummast  

 

17.3.1. Esimene etapp – hüvitismäärade kohaldamine  

 

Hüvitismäära(sid) (vt artikli 4 lõige 2) kohaldatakse toetuskõlblikele kuludele (tegelikud 

kulud, ühikukulud, kindlamääralised kulud [ja kindlasummalised kulud]; vt artikkel 5), mille 

partnerid [ja seotud kolmandad isikud] (vt artikkel 16) on deklareerinud ja mille 

[komisjon][amet] on heaks kiitnud (vt eespool) asjaomase aruandeperioodi jaoks. 

 

17.3.2. Teine etapp – summa piiramine 90 %-ga maksimaalsest toetussummast 

 

Eelmakse ja vahemaksete kogusumma ei tohi olla suurem kui 90 % artikli 4 lõikes 1 

sätestatud maksimaalsest toetussummast. Vahemakse maksimaalne summa arvutatakse 

järgmiselt:  

 

{90 % maksimaalsest toetussummast (vt artikli 4 lõige 1),  
 

millest lahutatakse 

 

{ettemakse ja varasemad vahemaksed}}.  ] 
 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

ei kohaldata ] 

 

17.4 Lõppmakse – summa – arvutamine – tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa 

vabastamine 

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa toetuskõlblikest kuludest, mis partneritel meetme 

rakendamisel tekkisid.  

 

Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 10) suurem, toimub lõppmakse asemel tagasinõudmine (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 50).  

 

Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast väiksem, teeb 

[komisjon][amet] lõppmakse 90 päeva jooksul lõpparuande (vt artikkel 16) kättesaamisest, 

välja arvatud raampartnerluslepingu artikli 53 või 54 kohaldamise korral. 

 

Makse sõltub lõpparuande heakskiitmisest. Aruande heakskiitmine ei tähenda, et sellega 

tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. 
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[Komisjon][Amet] arvutab lõppmaksena tasumisele kuuluva summa, lahutades vastavalt 

raampartnerluslepingu artiklile 10 kindlaksmääratud lõplikust toetussummast juba tehtud 

ettemakse ja vahemaksete kogusumma: 

 

{lõplik toetussumma (vt raampartnerluslepingu artikkel 10), 

 

millest lahutatakse 

 

{tehtud ettemakse ja vahemaksed (kui on)}}. 

 

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 raampartnerluslepingu artikkel 50). Kui selle 

tulemusena saadud summa: 

 

- on positiivne, makstakse see koordinaatorile; 

 

- on negatiivne, nõutakse see sisse.  

 

Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada partnerite nõusolekuta muu summaga, 

mille partner on [ametile,] komisjonile või [muule] rakendusametile võlgu (ELi või Euratomi 

eelarve raames, kuni ELi toetuse ülempiirini, mis on kõnealuse partneri kohta hinnangulises 

eelarves märgitud (vt 2. lisa). ] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa toetuskõlblikest kuludest, mis partneritel meetme 

rakendamisel tekkisid.  

 

Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 10) suurem, toimub lõppmakse asemel tagasinõudmine (vt raampartnerluslepingu 

artikkel 50).  

 

Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast väiksem, teeb 

[komisjon][amet] lõppmakse 90 päeva jooksul lõpparuande (vt artikkel 16) kättesaamisest, 

välja arvatud raampartnerluslepingu artikli 53 või 54 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 

raampartnerluslepingu artiklile 10 kindlaksmääratud lõplikust toetussummast juba tehtud 

ettemakse kogusumma: 
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{lõplik toetussumma (vt raampartnerluslepingu artikkel 10), 

 

millest lahutatakse 

 

tehtud ettemakse}. 

 

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 raampartnerluslepingu artikkel 50). Kui selle 

tulemusena saadud summa: 

 

- on positiivne, makstakse see koordinaatorile; 

 

- on negatiivne, nõutakse see sisse.  

 

Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada partnerite nõusolekuta muu summaga, 

mille partner on [ametile,] komisjonile või [muule] rakendusametile võlgu (ELi või Euratomi 

eelarve raames, kuni ELi toetuse ülempiirini, mis on kõnealuse partneri kohta hinnangulises 

eelarves märgitud (vt 2. lisa). ] 

 

17.5 Teade tasumisele kuuluva summa kohta  

 

[RIA, IA ja CSA meetmete korral: 

 

[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.  

 

Eritoetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate 

saatmisele raampartnerluslepingu artiklites 49 ja 50 sätestatud ärakuulamismenetlus.] 

 

[PCP/PPI meetmete korral: 

 

[Komisjon][Amet] teatab makseid tehes ametlikult koordinaatorile tasumisele kuuluva summa 

ja täpsustab, kas see on seotud teise [või kolmanda] ettemakse või lõppmaksega.  

 

Lõppmakse korral täpsustatakse teates ka lõplik toetussumma.  

 

Eritoetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate 

saatmisele raampartnerluslepingu artiklites 49 ja 50 sätestatud ärakuulamismenetlus. ] 

 

17.6 Maksete vääring  
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[Komisjon][Amet] teeb maksed eurodes.  

 

17.7 Koordinaatorile tehtavad maksed – maksete jagamine partnerite vahel   

 

Maksed tehakse koordinaatorile.  

 

Koordinaatorile tehtavad maksed vabastavad [komisjoni][ameti] tema maksekohustusest.  

 

Koordinaator peab jagama maksed põhjendamatult viivitamata partnerite vahel. 

 

Eelmakse võib siiski jagada üksnes järgmistel juhtudel: 

 

a) kui raampartnerlus- või erilepinguga on ühinenud konkursikutses nimetatud 

minimaalne arv partnereid (vt raampartnerluslepingu artikkel 62) ja 

 

b) erilepinguga ühinenud partneritele (vt raampartnerluslepingu artikkel 62). 

 

17.8 Maksete pangakonto  

 

Kõik maksed tehakse järgmisele pangakontole: 

 

Panga nimi: […]   

Konto omaniku täisnimi: […]  

Täielik kontonumber (sh panga koodid): […]  

[IBAN: […]]
56

 

 

17.9 Makse ülekandekulud  

 

Ülekandekulud tasutakse järgmiselt:  

 

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

 

– partner maksab oma panga küsitud ülekandetasu; 

 

– korduva ülekande põhjustanud isik maksab kõik korduva ülekande kulud. 

 

17.10 Makse kuupäev  

 

[Komisjoni][ameti] tehtud makseid käsitatakse teostatuna kuupäeval, mil need tema kontolt 

debiteeritakse.  

 

17.11 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

17.11.1. Kui [komisjon][amet] ei pea kinni makse tähtpäevadest (vt eespool), on partneritel 

õigus saada viivisintressi vastavalt Euroopa Keskpanga (EKP) eurodes toimuvate peamiste 

refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale määrale (edaspidi „viiteintressimäär“), mida 

                                                 
56 BIC-kood või SWIFT-kood selliste riikide korral, kus IBANit ei kohaldata. 
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on suurendatud 3,5 punkti võrra. Viiteintressimäär on viimase maksekuu esimesel päeval 

kehtiv määr, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias.  

 

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 partnerid on ELi liikmesriigid (sh piirkondliku ja 

kohaliku omavalitsuse asutused või muud avaliku sektori asutused, kes tegutsevad 

raampartnerluslepingu ja eritoetuslepingu kohaldamisel liikmesriigi nimel). 

 

Makse tähtaja või maksete peatamist (vt raampartnerluslepingu artiklid 53 ja 54) 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. 

 

17.11.2. Kui koordinaator ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib eritoetust 

vähendada (vt raampartnerluslepingu artikkel 49) ning eritoetuslepingu või koordinaatori 

osalemise selles võib lõpetada (vt raampartnerluslepingu artikkel 56). 

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada raampartnerluslepingu 3. peatüki 5. jaos kirjeldatud 

muid meetmeid. 

 

 

3. JAGU. OLEMASOLEVATE ÕIGUSTE (TAUSTTEABE) JA 

TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

ARTIKKEL 18. TAUSTTEABE JA TULEMUSTEGA SEOTUD TÄIENDAVAD 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

18.1 Taustteave 

 

18.1.1 Teiste partnerite kasutusõigused teiste erimeetmete puhul 

 

[VALIK 1, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: Kui see on meetme rakendamiseks 

vajalik, peavad partnerid andma ka muude partnerluse alla kuuluvate erimeetmete puhul 

üksteisele – raampartnerluslepingu artiklis 31 sätestatud tingimustel – oma taustteabe 

kasutusõiguse.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

18.1.2 Kolmandate isikute kasutusõigused 

 

[VALIK 1 teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: 

Juurdepääsu pakkuja peab – v.a juhul, kui kasutamine on õiguslikult piiratud, sealhulgas 

kolmandate isikute (sh töötajad) õiguste alusel – andma kasutajatele kasutustasuta õiguse 

kasutada juurdepääsu pakkuja taustteavet, mis on meetme rakendamiseks vajalik. 
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Juurdepääsu pakkuja peab teavitama kasutajaid niipea kui võimalik kõigist piirangutest, mis 

võiksid oluliselt mõjutada kasutusõiguse andmist.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

18.2 Tulemused 

 

18.2.1 Täiendavad kasutamiskohustused 

 

[VALIK 1a täiendavate kasutamiskohustuste korral, kui need on tööprogrammiga ette 

nähtud: Lisaks raampartnerluslepingu artiklis 34 sätestatud kasutamiskohustustele peavad 

partnerid kuni neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu täitma 1. lisas esitatud 

täiendavaid kasutamiskohustusi.] 

 

[VALIK 1b tulemuste korral, mis võivad edendada standardeid, kui need on 

tööprogrammiga ette nähtud: Kui võib mõistlikult eeldada, et erimeetme tulemused 

edendavad Euroopa või rahvusvahelisi standardeid, peab asjaomane partner kuni neli aastat 

pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu teavitama neist [komisjoni][ametit]. ] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

18.2.2 Täiendavad levitamiskohustused 

 

[VALIK 1a täiendavate levitamiskohustuste korral, kui need on tööprogrammiga ette 

nähtud: Lisaks raampartnerluslepingu artiklis 35 sätestatud levitamiskohustustele peavad 

partnerid täitma 1. lisas esitatud täiendavaid levitamiskohustusi.] 

 

[VALIK 1b koostalitusvõime tagamiseks vajalike täiendavate levitamiskohustuste korral, 

kui need on tööprogrammiga ette nähtud: Lisaks raampartnerluslepingu artiklis 35 

sätestatud levitamiskohustustele peavad partnerid kuni neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud 

perioodi lõppu levitama tulemuste tehnilisi kirjeldusi, mis on koostalitusvõime tagamiseks 

vajalikud.] 

 

[VALIK 1c piiriülese koostalitusvõime tagamiseks vajalike täiendavate levitamiskohustuste 

korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: Lisaks raampartnerluslepingu artiklis 35 

sätestatud levitamiskohustustele peavad partnerid kuni neli aastat pärast artiklis 3 sätestatud 

perioodi lõppu levitama piiriülese koostalitusvõimega seotud tulemusi (vt 1. lisa) ja piiriülese 

koostalitusvõime tagamiseks vajalikke tulemusi (eelkõige ühised tehnilised kirjeldused ja 

tarkvarakomponendid).] 

 

[VALIK 1d avatud juurdepääsuga uuringuandmete katseprojektis osalevate erimeetmete 

korral: Seoses erimeetme raames loodud digitaalsete uuringuandmetega (edaspidi 

„andmed“) peavad partnerid: 

 

(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: 
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(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 – partnerite käsutuses olevate vahendite kohta, mis on 

tulemuste valideerimiseks vajalikud (ja võimaluse korral esitama need vahendid). 

 

See ei muuda raampartnerluslepingu artiklis 33 sätestatud tulemuste kaitsmise kohustust, 

raampartnerluslepingu artiklis 42 sätestatud konfidentsiaalsuskohustusi, 

raampartnerluslepingu artiklis 43 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi ega 

raampartnerluslepingu artiklis 45 sätestatud isikuandmete kaitsmise kohustusi, mis endiselt 

kehtivad.  

 

Partnerid 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 2: Ei kohaldata] 

 

18.2.3 [Komisjoni][Ameti] õigus tulemuste omandiõiguse üleandmine või litsentside 

andmine vaidlustada 

 

[VALIK 1 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. 

 

Partner, 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 

partnerit sellest 60 päeva jooksul teate (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 2 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. 

 

Partner, 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 partnerit 

sellest ametlikult 60 päeva jooksul teate (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 3: Ei kohaldata] 

 

18.2.4 Teiste partnerite kasutusõigused teiste erimeetmete puhul  

 

[VALIK 1, kui see on tööprogrammiga ette nähtud: Partnerid peavad andma ka muude 

raampartnerluse alla kuuluvate erimeetmete puhul üksteisele – raampartnerluslepingu 

artiklis 37 sätestatud tingimustel – oma tulemuste kasutusõiguse.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

18.2.5 ELi institutsioonide, asutuste, teenistuste ja ametite ning ELi liikmesriikide 

kasutusõigused 

 

[Vaikimisi VALIK 1 ELi toetuste korral: Partnerid peavad andma ELi institutsioonidele, 

asutustele, teenistustele ja ametitele õiguse – kasutustasuta – kasutada nende tulemusi ELi 

poliitika või programmide väljatöötamiseks, rakendamiseks või järelevalveks.  

 

Selliseid kasutusõigusi võib rakendada üksnes mitteärilisel otstarbel ja konkurentsiväliselt. 

 

See ei muuda õigust kasutada materjale, dokumente või teavet, mis on partneritelt saadud 

teavitamiseks ja avaldamiseks (vt raampartnerluslepingu artikkel 44).] 

 

[VALIK 2 erieesmärgi „Turvaline ühiskond – Euroopa kodanike ja ühiskonna vabaduse ja 

turvalisuse kaitse“ alla kuuluvate projektikonkursside korral: Partnerid peavad andma ELi 

institutsioonidele, asutustele, teenistustele ja ametitele ning ELi liikmesriikide asutustele 

õiguse – kasutustasuta – 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 raampartnerluslepingu artiklis 43 sätestatud julgeolekualaseid kohustusi, mis 

endiselt kehtivad.] 

 

[VALIK 3 Euratomi toetuste korral: Partnerid peavad andma Euroopa 

Aatomienergiaühendusele (Euratom) ja selle ühisettevõtetele õiguse – kasutustasuta – 
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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 raampartnerluslepingu artikli 37 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.] 

 

18.2.6 Kolmandate isikute kasutusõigused  

 

[VALIK 1a täiendavate toetuslepingutega seotud täiendava kasutusõiguse korral, kui need 

on tööprogrammiga ette nähtud: Partnerid peavad andma – raampartnerluslepingu artiklis 

37 sätestatud tingimustel – oma tulemuste kasutusõiguse täiendavatele toetusesaajatele, 

eesmärgiga kohaldada täiendavat toetuslepingut / täiendavaid toetuslepinguid (vt artikkel 2).] 

 

[VALIK 1b koostalitusvõimega seotud täiendava kasutusõiguse korral, kui see on 

tööprogrammiga ette nähtud: Partnerid peavad andma kolmandatele isikutele – kuni neli 

aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu ja [VALIK A: õiglastel ja mõistlikel 

tingimustel (vt raampartnerluslepingu artikkel 31)][VALIK B: kasutustasuta] – õiguse 

kasutada koostalitusvõime tagamiseks vajalikke tulemusi.] 

 

[VALIK 1c piiriülese koostalitusvõimega seotud täiendava kasutusõiguse korral, kui see on 

tööprogrammiga ette nähtud: Partnerid peavad andma kolmandatele isikutele – kuni neli 

aastat pärast artiklis 3 sätestatud perioodi lõppu ja kasutustasuta – õiguse kasutada tulemusi, 

mis on vajalikud koostalitusvõime tagamiseks, eelkõige tulemuste rakendamiseks erimeetmes 

mitteosalevates ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides.  

 

Partnerid 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 1d teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise korral: 

Juurdepääsu pakkuja peab andma kasutajatele tulemuste kasutustasuta kasutusõiguse, kui see 

on meetme rakendamiseks vajalik.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

 

5. PEATÜKK. PARTNERITE ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS – 

SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA – SUHTED 

ÜHISMEETMES OSALEJATEGA 

 

ARTIKKEL 19. PARTNERITE ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS – SUHTED 

TEISTE TOETUSESAAJATEGA – SUHTED ÜHISMEETMES 

OSALEJATEGA 

 

19.1 Suhted teiste toetusesaajatega – koostööleping  
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[VALIK 1 täiendavate toetuste korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: Partnerid 

peavad sõlmima teiste toetusesaajatega kirjaliku „koostöölepingu“, millega kooskõlastatakse 

eritoetuslepingus 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 raampartnerluslepingu ja eritoetuslepinguga vastuolus 

olevat sätet. 

 

Partnerid 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. 

 

Partnerid peavad andma teistele toetusesaajatele õiguse kasutada oma tulemusi täiendava 

toetuse lepingu(te) kohaldamiseks (vt raampartnerluslepingu artikkel 37). 

 

Partnerid peavad jagama oma tehnilisi aruandeid (vt artikkel 16). Kohaldatakse 

raampartnerluslepingu artiklis 42 sätestatud konfidentsiaalsusega seotud kohustusi.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

19.2 Suhted ühismeetme partneritega – kooskõlastuskokkulepe  

 

[VALIK 1 ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või 

rahvusvahelise organisatsiooniga): Partnerid peavad sõlmima „kooskõlastuskokkuleppe“ 

kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni meetmes osalejatega (vt artikkel 2), mis 

hõlmab näiteks: 

 

- mõlemas meetmes osalejate sisemist korraldust, sealhulgas ka otsuste tegemise korda; 

 

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

juurdepääsuõiguste osas); 

 

- sisevaidluste lahendamise korda; 

 

- mõlemas meetmes osalejate vahelisi vastutus-, kahjude hüvitamise ja 

konfidentsiaalsuskokkuleppeid. 

 

Koostööleping ei tohi sisaldada ühtegi raampartnerluslepingu ja eritoetuslepinguga vastuolus 

olevat sätet. 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 
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6. PEATÜKK.  KULUDE TAGASILÜKKAMINE – TOETUSE VÄHENDAMINE – 

TAGASINÕUDMINE – SANKTSIOONID – KAHJUD – 

PEATAMINE – LÕPETAMINE – VÄÄRAMATU JÕUD 

 

ARTIKKEL 20. LÕPETAMISE TÄIENDAVAD PÕHJUSED  

 

[VALIK 1 ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või 

rahvusvahelise organisatsiooniga): Lisaks raampartnerluslepingu artiklis 56 sätestatud 

lõpetamise põhjustele võib [komisjon][amet] eritoetuslepingu lõpetada, kui: 

 

(a) kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni meetme (vt artikkel 2) rakendamist 

ei ole 1. lisas osutatud kuupäevaks alustatud; 

 

(b) kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni meede (vt artikkel 2) on lõpetatud 

või kolmas riik või rahvusvaheline organisatsioon ei saa meetme rakendamist enam 

jätkata. 

 

Lõpetamine jõustub: 

 

- eespool punktis b nimetatud lõpetamise korral: teates osutatud kuupäeval (vt eespool); 

 

- eespool punktis a nimetatud lõpetamise korral: päev pärast seda, kui teade on kätte 

saadud.] 

 

[VALIK 2: Ei kohaldata] 

 

 

7. PEATÜKK.  LÕPPSÄTTED 

 

ARTIKKEL 21. ERILEPINGU JÕUSTUMINE  

 

Erileping 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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ei saa palka

Ühik 
9
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[rahvusvahelise 

partneri lühinimi]

Toetusesaaja kokku  
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[seotud kolmanda 

isiku lühinimi]

Toetusesaaja kokku

X [sellise toetusesaaja 

lühinimi, keda ei 

rahasta EL]
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X [sellise toetusesaaja 

lühinimi, kes ei taotle 

ELi toetust]
14

[seotud kolmanda 

isiku lühinimi]
15

Toetusesaaja kokku

Konsortsium kokku                          

B. Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste kulud  

 [ PCP/PPI MEETMETE KORRAL:  H2020 MITME PARTNERIGA ERITOETUSLEPINGU ÜLDISE NÄIDISE 2. LISA NÄIDIS

MEETME HINNANGULINE EELARVE

Hinnangulised toetuskõlblikud
1

 kulud (eelarvekategooria kaupa) ELi toetus Lisateave  

Partnerite / 

ELi toetust 

mittesaavate 

seotud 

kolmandate 

isikute / 

rahvusvaheli

ste partnerite 

hinnangulise

d kulud 

B.1 Otsesed personalikulud  
B.2 Otsesed 

allhankekulud 
B.3 Muud otsesed kulud 

B.4 Kaudsed 

kulud
2 [B.5 … kulud ]

B.1.1. Töötajad (või 

võrdväärsed)

B.1.4 VKE omanikud, 

kes ei saa palka

B.3.5 Ettevõttesiseste 

kaupade ja teenusete 

kulud

[B.5.1 ... kulud]  
5

Mitterahalist

e 

sissemaksete 

hinnangulise

d kulud, kui 

neid 

sissemakseid 

ei kasutata 

toetusesaaja 

tööruumides

Kulude 

deklareerimin

e punktis 

B.3.4  

Kululiigid
6 Tegelikud kulud

Tegelikud 

kulud Ühikukulud
7

Ühikukulud 
8

B.1.2 Otsese lepingu alusel 

töötavad füüsil ised isikud

B.1.5 Partnerid, kes on 

füüsil ised isikud, kes 

ei saa palka 

B.2.3. Lähetatud isikud

[B.1.6. Töötajad, kes tagavad 

juurdepääsu teadusuuringute 

infrastruktuurile]

Tegelikud kulud Tegelikud kulud Ühikukulud 8 Ühikukulud 
11

Ühikukulud 
12

3
 See on ELi toetuse teoreetiline  summa, mille süsteem arvutab automaatselt (korrutades kõik eelarvestatud kulud hüvitusmääraga). See  teoreetiline  summa on piiratud maksimaalse toetussummaga (mille komisjon/amet otsustas meetme jaoks anda) (vt artikli 5 lõige 1).

Kokku [i1] Kokku [i2]

j = 

a+b+c+d+e +f+g

+h+[i1] +[i2]

k l mKokku d e f Kokku g

h= 0,25 x 

(b+c+d+f+g+ 

[i1] 12+[i2] 13-n)

Ühikute 

arv
a b n Jah/Ei

1 
Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6.

2
 Tegevustoetusega (mida saadakse ELi või Euratomi mis tahes toetusprogrammist;  vt eritoetuslepingu artikli 6 lõike 5 punkt b) hõlmatud kaudsed kulud ei ole toetuslepingu kohaselt toetuskõlblikud. Seepärast ei saa partner / seotud kolmas isik, kes saab  meetme kestuse ajal tegevustoetust, deklareerida 

kaudseid kulusid tegevustoetusega hõlmatud aasta(te)/ aruandlusperioodi(de) kohta, välja arvatud juhul, kui ta saab tõendada, et tegevustoetus ei kata mingeid asjaomase meetme kulusid (vt eritoetuslepingu artikli 6 lõike 2 punkt B.4).  

Kokku c
Ühikute 

arv

15 
Üksnes sellised seotud kolmandad isikud, keda rahastab EL

4 
Maksimaalne toetussumma on maksimaalne toetussumma, mille komisjon/amet otsustas anda. See vastab tavaliselt taotletud toetusele, kuid võib olla sellest väiksem.  

5 
 Sõltuvalt liigist võib see konkreetne kulukategooria sisaldada kaudseid kulusid või mitte.  Konkreetsed ühikukulud, mis sisaldavad kaudseid kulusid, on:   hoonete energiatõhususe parandamise meetmete kulud, teadustöö infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise kulud ja kliiniliste uuringute kulud.

6 
Kululiikide kohta vt eritoetuslepingu artikkel 5.

7
 Ühik: meetme heaks töötatud tunnid; kulud ühiku kohta (tunnitasu): arvutatud vastavalt toetusesaaja tavapärasele kuluarvestustavale

8 
Ühik ja ühikukulud: arvutatud vastavalt toetusesaaja tavapärasele kuluarvestustavale.

9 
 Üksikasjade kohta vt 2.a lisa „Lisateave hinnangulise eelarve kohta“ (kulud töötatud tunni kohta (tunnitasu)). 

10 
  Kindel määr: 25% toetuskõlblikest otsestest kuludest, mis ei hõlma: otseseid allhankekulusid, mitterahaliste sissemaksete kulusid, kui neid sissemakseid ei kasutata toetusesaaja tööruumides, rahalise toetuse andmisega seotud otseseid kulusid, eelarvekategoorias F nimetatud ühikukulusid, kui need 

11 
 Vt 2.a lisa „Lisateave hinnangulise eelarve kohta“ (ühikud, kulud ühiku kohta).

12
 Vt 2.a lisa „Lisateave hinnangulise eelarve kohta“ (ühikud, kulud ühiku kohta, ühikute hinnanguline arv jne).     

13 
 Üksnes konkreetsed ühikukulud, mis ei hõlma kaudseid kulusid  

14 
Toetusesaajad, keda ei rahasta EL, vt artikkel 9  
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2.a LISA 

 

 

LISATEAVE HINNANGULISE EELARVE KOHTA  

 
 Sinisega märgistatud juhised ja joonealused märkused ei ole nähtavad tekstis, mille loob IT-

süsteem (sest need on üksnes sisemised juhised).  
 Valikud [nurksulgudes]: asjakohase valiku teeb IT-süsteem. Mittevalitud variante ei näidata 

automaatselt.  
 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad (isegi kui need on eelmises punktis nimetatud valiku osa): IT-

süsteem sisestab asjakohased andmed. 

 

Selliste VKE omanike / füüsilisest isikust partnerite ühikukulud, kes ei saa palka 

1. Sellise [VKE omaniku][füüsilisest isikust partneri] kulud, kes ei saa palka 

Ühikud: meetme heaks töötatud tunnid  

Kulude summa ühiku kohta (tunnitasu): arvutatud järgmise valemi põhjal:  

{{4,650 eurot / 143 tundi}  

mis korrutatakse  

{selle riigi riigipõhine korrelatsioonikordaja, kus partner on asutatud} 

Riigipõhine korrelatsioonikordaja (mis kehtib hankemenetluse ajal):  

ELi liikmesriigid 

riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient 

AT  104,8 %  DK  135,3 %  HR  97,5 %  LV  75,9 %  SE  111,7 %  

BE  100,0 %  EE  78,3 %  HU  76,2 %  MT  89,6 %  SI  86,1 %  

BG  71,5 %  EL  92,7 %  IE  113,5 %  NL  104,3 %  SK  82,6 %  

CY  91,8 %  ES  97,6 %  IT  106,7 %  PL  76,4 %  UK 120,3 %  

CZ  83,8 %  FI  116,6 %  LT 73,1 %  PT  89,1 %    

DE  98,8 %  FR  111,0 %  LU  100,0 %  RO  68,3 %    

 

Programmiga „Horisont 2020“ assotsieerunud riigid 

riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient 

AL  76,1 %  FO  134,1 %  LI  110,0 %  MK  68,4 %  TR 86,6 % 

BA  73,6 %  IL  108,7 %  MD  61,1 %  NO  131,9 %    

CH  113,1 %  IS  116,6 %  ME  66,9 %  RS  67,1 %    

 

Muud riigid 

riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient riik koefitsient 

AM  89,9 %  CU  83,8 %  JP  115,9 %  NI  57,3 %  TJ  64,9 %  

AO  114,6 %  CV  76,4 %  KE  78,1 %  NP  73,5 %  TL  78,3 %  

AR  58,5 %  DJ  93,4 %  KG  83,1 %  NZ  94,1 %  TN  70,5 %  

AU  105,0 %  DO  66,9 %  KH  70,5 %  PA  57,0 %  TO  85,0 %  

AZ  93,0 %  DZ  81,7 %  KR  105,2 %  PE  75,5 %  TT  74,1 %  

BB  116,6 %  EC  68,8 %  KZ  100,2 %  PG  83,0 %  TW  83,6 %  

BD  47,2 %  EG  48,6 %  LA  77,7 %  PH  65,8 %  TZ  65,2 %  

BF  93,8 %  ER  61,2 %  LB  86,4 %  PK  49,4 %  UA  92,3 %  

BJ  92,6 %  ET  85,2 %  LK  61,6 %  PS  100,4 %  UG  65,7 %  
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BM  151,5 %  FJ  68,1 %  LR  100,1 %  PY  71,9 %  US  99,4 %  

BO  51,3 %  GA  113,1 %  LS  56,7 %  RU  115,5 %  UY  75,3 %  

BR  92,0 %  GE  89,5 %  LY  60,0 %  RW  87,3 %  UZ  51,4 %  

BW  55,3 %  GH  68,2 %  MA  83,5 %  SA  84,8 %  VE  70,0 %  

BY  65,0 %  GM  67,7 %  MG  80,0 %  SB  93,3 %  VN  51,1 %  

BZ  75,3 %  GN  60,4 %  ML  90,4 %  SD  65,1 %  VU  112,6 %  

CA  86,4 %  GT  78,8 %  MR  64,5 %  SG  102,5 %  WS  75,8 %  

CD  127,6 %  GW  102,7 %  MU  72,7 %  SL  85,2 %  XK  58,6 %  

CF  114,3 %  GY  58,9 %  MW  76,0 %  SN  86,2 %  YE  68,1 %  

CG  124,9 %  HK  93,8 %  MX  70,4 %  SR  50,6 %  ZA  55,8 %  

CI  102,0 %  HN  69,0 %  MY  71,6 %  SV  74,3 %  ZM  66,4 %  

CL  67,1 %  HT  108,7 %  MZ  71,6 %  SY  74,8 %  ZW 47,2 % 

CM  103,3 %  ID  75,3 %  NA  68,3 %  SZ  56,8 %    

CN  85,0 %  IN  52,8 %  NC  128,9 %  TD  125,3 %    

CO  76,6 %  JM  94,9 %  NE  87,9 %  TG  88,7 %    

CR  76,7 %  JO  75,5 %  NG  92,4 %  TH  65,0 %    

 

[täiendav VALIK nende partnerite / seotud kolmandate isikute jaoks, kes on otsustanud kasutada 

ühikukulu (ettepanekus/muudatusega):  Järgmiste partnerite / seotud kolmandate isikute jaoks 

määratakse summa ühiku kohta (tunnitasu) kindlaks järgmiselt. 

- Partneri / seotud kolmanda isiku [lühinimi]: [sisestage summa] eurot 

- Partneri / seotud kolmanda isiku [lühinimi]: [sisestage summa] eurot 

[vajaduse korral sama muude partnerite / seotud kolmandate isikute jaoks] ] 

 

Ühikute eeldatav arv: vt 2. lisa. 

 

Energiatõhususe parandamise meetmete ühikukulu 

[VALIK, kui toetuse suhtes kohaldatakse konkreetset ühikukulu: 2 Hoonete 

energiatõhususe parandamise kulud 

Ühik:  m2 toetuskõlblikku „ettevalmistatud“ (st ehitatud või renoveeritud) põrandapinda  

Kulu ühiku kohta*:  vt (iga partneri / seotud kolmanda isiku ja hoonete energiaspetsifikatsiooni tabeli kohta) 

lisatud „ühikukulutabel“ 

* Summa arvutatakse järgmiselt: 

{0,1 eurot x m² kohta aastas säästetud kWh eeldatav koguarv x 10} 

Ühikute eeldatav arv: vt (iga partneri / seotud kolmanda isiku ja hoonete energiaspetsifikatsiooni tabeli kohta) 

lisatud „ühikukulutabel“ 

 

Ühikukulutabel (energiatõhususe parandamise meetmete ühikukulu)1 

Partneri / seotud kolmanda 

isiku lühinimi 

Hoonete 

energiaspetsifikatsiooni 

tabel nr  

Kulu ühiku 

kohta  

Ühikute eeldatav 

arv 

Ühikukulu 

kokku (ühikukulu 

x ühikute eeldatav 

arv) 

     

                                                 
1  Andmed hoonete energiaspetsifikatsiooni tabelist, mis on ettepaneku ja 1. lisa osa.  
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] 

Teadustöö infrastruktuuri ühikukulu 

[VALIK, kui toetuse suhtes kohaldatakse konkreetset ühikukulu: 3. Teadustöö 

infrastruktuurile riigiülese juurdepääsu pakkumise kulud 

Ühikud2: vt (iga juurdepääsu pakkuja ja rajatise kohta) lisatud „ühikukulutabel“ 

Kulu ühiku kohta*:  vt (iga juurdepääsu pakkuja ja rajatise kohta) lisatud „ühikukulutabel“ 

* Summa arvutatakse järgmiselt: 

rajatisele juurdepääsu keskmine aastane juurdepääsu kogukulu (viimasel kahel aastal3) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

rajatisele juurdepääsu keskmine aastane kogus kokku (viimasel kahel aastal4) 

Ühikute eeldatav arv: vt (iga juurdepääsu pakkuja ja rajatise kohta) lisatud „ühikukulutabel“ 

Ühikukulutabel (juurdepääs teadustöö infrastruktuuri ühikukulule)5 

Juurdepääsu 

pakkuja 

lühinimi 

Infrastru

ktuuri 

lühinimi  

Rajatis Juurde

pääsuü

hik 

Kulu ühiku 

kohta 

Ühikute 

eeldatav arv 

Ühikukulu 

kokku 
(ühikukulu x 

ühikute eeldatav 

arv) 
Nr  Lühinimi 

        

        

        

] 

Kliiniliste uuringute ühikukulu
 
 

[VALIK, kui toetuse suhtes kohaldatakse konkreetset ühikukulu: 4. Kliiniliste uuringute 

kulud 

Ühikud: patsiendid / kliinilises uuringus osalejad  

Kulu ühiku kohta*: vt (iga kliinilise uuringu ja partneri / seotud kolmanda isiku kohta) lisatud ühikukulutabel 

Ühikute eeldatav arv: vt (iga kliinilise uuringu ja partneri / seotud kolmanda isiku kohta) lisatud ühikukulutabel 

* Summa arvutatakse iga protokollis kirjeldatud ülesande kohta järgmiselt: 

{1. ülesanne 

{ühikukulu komponent „personalikulud“  

+ ühikukulu komponent „kulutarvikutega seotud kulud“  

+ ühikukulu komponent „meditsiiniseadmete kulud“ 

                                                 
2  Juurdepääsuühik (nt seadmete kasutustunnid, juurdepääsunädalad, valimi analüüs), mille juurdepääsu 

pakkuja on ettepanekus kindlaks määranud. 
3  Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon/amet nõustuda erineva aruandeperioodiga. 
4  Erandlikel ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib komisjon/amet nõustuda erineva aruandeperioodiga. 
5  Andmed pakutava juurdepääsu eeldatavate kulude/koguse tabelist, mis on ettepaneku ja 1. lisa osa.  
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+ ühikukulu komponent „muude eriteenuste kulud“ 

+ ühikukulu komponent „kaudsed kulud“} 

+ 2. ülesanne  

{ühikukulu komponent „personalikulud“  

+ ühikukulu komponent „kulutarvikutega seotud kulud“  

+ ühikukulu komponent „meditsiiniseadmete kulud“ 

+ ühikukulu komponent „muude eriteenuste kulud“ 

+ ühikukulu komponent „kaudsed kulud“} 

[sama kõigi muude ülesannete korral]} 

Ühikukulu komponente arvutatakse järgmiselt: 

ühikukulu komponent „personalikulud“ (st „arstidega seotud personalikulud“ + „muu meditsiinilise 

personaliga seotud personalikulud“ + „tehnilise personaliga seotud personalikulud“)  

Ühikukulu komponendi „arstidega seotud personalikulud“ korral: 

 

{„arstide keskmine tunnikulu“, st: 

tõendatud või auditeeritavad arstidega seotud personalikulud aastal N-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * täistööajale taandatud töötajate arv arstide personalikategoorias aastal N-1,  

mis korrutatakse 

arstide poolt ülesande jaoks töötatud tundide hinnangulise arvuga (patsiendi / uuringu subjekti 

kohta)} 

Ühikukulu komponendi „muu meditsiinilise personaliga seotud personalikulud“ korral: 

 

{„muu meditsiinilise personali keskmine tunnikulu“, st: 

tõendatud või auditeeritavad muu meditsiinilise personaliga seotud personalikulud aastal N-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * täistööajale taandatud töötajate arv muu meditsiinilise personali personalikategoorias 

aastal N-1},  

mis korrutatakse 

muu meditsiinilise personali poolt ülesande jaoks töötatud tundide hinnangulise arvuga (patsiendi / 

uuringu subjekti kohta)} 

Ühikukulu komponendi „tehnilise personaliga seotud personalikulud“ korral: 

 

{„tehnilise personali keskmine tunnikulu“, st:  

tõendatud või auditeeritavad tehnilise personaliga seotud personalikulud aastal N-1  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

{1720 * täistööajale taandatud töötajate arv tehnilise personali personalikategoorias aastal N-

1},  

mis korrutatakse 

tehnilise personali poolt ülesande jaoks töötatud tundide hinnangulise arvuga (patsiendi / uuringu 

subjekti kohta)} 

„Personali kogukulu“ hõlmab tegelikku palka + tegelikke sotsiaalkindlustusmakseid + tegelikke makse ja 

muid töötasus sisalduvaid kulusid, tingimusel, et need tulenevad riigis kohaldatavatest õigusaktidest 

või töölepingust või samaväärsest tööle määramise dokumendist.  

Ühikukulu komponent „kulutarvikutega seotud kulud“ (st „kulutarvikutega seotud kulude 1. kategooria“ + 

„kulutarvikutega seotud kulude 2. kategooria“ + „kulutarvikutega seotud kulude 3. kategooria“ jne)  

Iga kulutarvikute kategooria kohta: 

 

{„keskmine hind artikli kohta“, st: 

{kulutarvikute tõendatud või auditeeritavad ostukulud aastal N-1 asjaomases kulutarvikute 

kategoorias  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 asjaomases kulutarvikute kategoorias aastal N-1 ostetud artiklite arv kokku}, 

mis korrutatakse  

ülesande jaoks kasutatud artiklite hinnangulise arvuga (patsiendi / uuringu subjekti kohta)} 
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„kulutarvikute ostukulud kokku“ tähendab selliste hankelepingute (sh asjaomased maksud ja tasud, 

näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks) koguväärtust, mille partner on sõlminud aastal 

N-1 tarnitud kulutarvikute kohta, tingimusel et lepingud sõlmiti hinna ja kvaliteedi parima 

suhte põhimõtet järgides ning huvide konfliktita.  

Ühikukulu komponent „meditsiiniseadmete kulud“ (st „meditsiiniseadmete kulude 1. kategooria“ + 

„meditsiiniseadmete kulude 2. kategooria“ + „meditsiiniseadmete kulude 3. kategooria“ jne) 

Iga meditsiiniseadmete kategooria kohta: 

 

{„keskmine amortisatsioonikulu ja otseselt seotud teenused kasutusüksuse kohta“, st:  

 {tõendatud või auditeeritavad amortisatsioonikulud aastal N-1 asjaomases seadmete 

kategoorias + tõendatud või auditeeritavad ostukulud aastal N-1 asjaomases seadmete 

kategoorias}  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

kogu kasutusvõimsus aastal N-1, 

mis korrutatakse  

ülesande jaoks rakendatud seadmete kasutusüksuste hinnangulise arvuga (patsiendi / uuringu 

subjekti kohta)} 

„amortisatsioonikulud“ tähendavad kõiki amortisatsioonieraldisi, nagu need on kajastatud partneri 

raamatupidamisarvestuses aastal N-1 asjaomases seadmete kategoorias, tingimusel et seadmed 

osteti hinna ja kvaliteedi parima suhte põhimõtet järgides ning huvide konfliktita + rendi- või 

liisingulepingute (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks mahaarvamisele mittekuuluv 

käibemaks) aastal N-1 asjaomases seadmete kategoorias, tingimusel et need ei ületa 

samaväärsete seadmete amortisatsioonikulusid ega sisalda rahastamistasusid. 

Ühikukulu komponent „muude eriteenuste kulud“ (st „muude eriteenuste lepingukulude 1. kategooria“ + 

„muude eriteenuste lepingukulude 2. kategooria“ + „muude eriteenuste lepingukulude 3. kategooria“ jne). 

Iga eriteenuse kategooria kohta: 

 

 „eriteenuse keskmine kulu patsiendi või uuringu subjekti kohta“, st: 

tõendatud või auditeeritavad teenuse ostukulud aastal N-1 kliiniliste uuringute tegemiseks 

vajalike eriteenuste kategoorias 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-___________________________________ 

sellisesse kliinilisse uuringusse kaasatud patsientide või uuringu subjektide koguarv, mille 

jaoks osutati eriteenust aastal N-1   

 

„teenuse ostukulud kokku“ tähendab selliste hankelepingute (sh asjaomased maksud ja tasud, 

näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks) koguväärtust, mille partner on sõlminud aastal 

N-1 osutatud eriteenuse kohta, mida on vaja kliiniliste uuringute tegemiseks, tingimusel et 

lepingud sõlmiti hinna ja kvaliteedi parima suhte põhimõtet järgides ning huvide konfliktita.  

Ühikukulu komponent „kaudsed kulud“ 

{25 %,  

mis korrutatakse 

{ühikukulu komponent „personalikulud“ + ühikukulu komponent „kulutarvikutega seotud kulud“ + 

ühikukulu komponent „meditsiiniseadmete kulud“}} 

 

Järgmised andmed tuleb välja jätta:  

 kolmandate isikute tehtud mitterahaliste sissemaksete kulud, kui neid sissemakseid ei kasutata 

partneri tööruumides, ja  

 kolmandatele isikutele rahalise toetuse andmisega seotud kulud (kui neid on).  

Ühikukulutabel: kliiniliste uuringute ühikukulu6 

                                                 
6  Sama tabel, nagu on esitatud ettepanekus ja 1. lisas.  
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[Sisestage kliinilise uuringu nimetus] 

Ülesanded ja ühikukulu 

komponendid
 

Ressursid 

patsiendi kohta 

Kulu 

ühiku 

kohta 

partneri / 

seotud 

kolmanda 

isiku 1 

jaoks 

[sisestage 

lühinimi] 

Kulu 

ühiku 

kohta 

partneri / 

seotud 

kolmanda 

isiku 2 

jaoks 

[sisestage 

lühinimi]  

Kulu ühiku kohta 

partneri / seotud 

kolmanda isiku 3 jaoks 

[sisestage lühinimi] 

… 

 kolmanda 

isiku poolt 

tehtud 

mitterahalis

ed 

sissemaksed

* 

Ülesanne nr 1 Vereproov       

Personalikulud  

 

 

arstid ----  0 0 0 0  

muud 

meditsiinitöötaja

d  

Flebotoomia 

(meditsiiniõde), 10 

minutit 

8,33 eurot 11,59 eurot 10,55 

eurot 

9,76 eurot  

tehniline 

personal  

Proovide töötlemine 

(laborant), 15 

minutit  

9,51 eurot 15,68 eurot 13,77 

eurot 

12,35 eurot  

Kulutarvikuteg

a seotud kulud 

1. kategooria  Süstal, 1 XX eurot XX eurot XX eurot XX eurot  

2. kategooria Kanüül, 1 XX eurot XX eurot XX eurot XX eurot  

2. kategooria Verevõtukatsuti, 1 XX eurot XX eurot XX eurot XX eurot  

…       

Meditsiinisead

mete kulud 

 

1. kategooria -80° sügavkülmiku 

kasutamine, 60 

päeva 

XX eurot XX eurot XX eurot XX eurot  

2. kategooria Tsentrifuugi 

kasutamine, 15 

minutit 

XX eurot XX eurot XX eurot XX eurot  

….       

 Muude 

eriteenuste 

kulud 

1. kategooria       

2. kategooria       

…       

Kaudsed kulud       

Ülesanne nr 2       

…        

        

        

        

Kogusumma ühiku kohta XX eurot XX eurot XX XX eurot**  
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eurot 

Ühikute eeldatav arv (patsiendid / uuringus osalevad isikud) XX  XX  XX  XX   

Ühikukulu partneri / seotud kolmanda isiku kohta 
(kogukulu ühiku kohta x ühikute eeldatav arv) 

XX eurot XX eurot XX eurot  

* Mitterahalisi sissemakseid tegeva kolmanda isiku kasutuskulud. 

** Ülempiir on kolmandale isikule tehtud makse, kui seda on tehtud. 

 

]
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i Trükiformaat A4 

horisontaalpaigutusega

Laekumised Lisateave    

B. Otsesed 

allhankekulud

[C. Rahalise 

toetuse 

otsesed 

kulud]  

E. Kaudsed 

kulud
2 Kogukulud Laekumised Hüvitusmäär %

Maksimaalne ELi 

toetus
3

Taotletud ELi 

toetus

Teave kaudsete 

kulude kohta:

[C.1 Rahaline 

toetus]
D.1 Reisimine

[D.4 Suure 

teadustöö 

infrastruktuuri 

kulud]

D.5. 

Ettevõttesisest

e kaupade ja 

teenuste kulud

[C.2 Auhinnad]

D.2 Seadmed

Kindlamääralis

ed kulud 
5

25%

[partneri/seotud kolmanda 

isiku lühinimi]

RIA, IA & CSA puhul: H2020 MITME PARTNERIGA ERITOETUSLEPINGU NÄIDISE 3. LISA NÄIDIS

[PARTNERI [nimi] / [SEOTUD KOLMANDA ISIKU [nimi]] ARUANDEPERIOODI [aruandeperiood] RAAMATUPIDAMISARUANNE

Toetuskõlblikud
1

 kulud (eelarvekategooria kaupa) ELi toetus

A. Otsesed personalikulud D. Muud otsesed kulud [F. ... kulud]

Mitterahaliste 

sissemaksete 

kulud, kui neid 

sissemakseid ei 

kasutata 

toetusesaaja 

tööruumides

A.2 Otsese lepingu alusel 

töötavad füüsil ised isikud

A.5 Partnerid, kes on 

füüsil ised isikud, kes 

ei saa palka

A.3 Lähetatud isikud D.3 Muud 

kaubad ja 

teenused

A.1 Töötajad (või võrdväärsed)     
A.4 VKE omanikud, 

kes ei saa palka

[F.1 ... kulud] [F.2 ... kulud] Meetme 

laekumised, mis 

tuleb esitada 

viimasel 

aruandlusperioo

dil vastavalt 

raampartnerlusle

pingu artikli  5 10 

lõike 3 punktile 3

[Ühikukulud][Kindl

asummalised 

kulud]  

[A.6 Töötajad, kes tagavad 

juurdepääsu teadusuuringute 

infrastruktuurile]

Kululiigid
4 Tegelikud kulud Ühik  Ühik Tegelikud kulud Tegelikud kulud 

Tegelikud 

kulud 

Tegelikud 

kulud 
Ühik Ühik 

Kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega, mis esitatakse taotluse korral või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse käigus (vt raampartnerluslepingu artiklid 23, 24 ja 28).

Kokku [j2]

k = 

a+b+c+d+[ e]+f +[ g]

+h+i+[j1] +[j2]

l m n of [g] Kokku h

i=0,25x(a+b+c+f

+[g] +h+[j1]
6

+[j

2]
6

-p)

Ühikute 

arv

Kokku  

[j1]
a Kokku b

Tundide 

arv
p

Partner / seotud kolmas isik kinnitab, et:

Esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene.

Deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt eritoetuslepingu artikkel 5).

Kokku c d [e]

5 
 Kindel määr:  25% toetuskõlblikest otsestest kuludest, mis ei hõlma: otseseid allhankekulusid, mitterahaliste sissemaksete kulusid, kui neid sissemakseid ei kasutata toetusesaaja tööruumides, rahalise toetuse andmisega seotud otseseid kulusid, eelarvekategoorias F nimetatud ühikukulusid, kui need hõlmavad 

kaudseid kulusid (vt eritoetuslepingu artikli 5 lõike 2 punkt E).

6
 Üksnes konkreetsed ühikukulud, mis ei hõlma kaudseid kulusid.

Viimase aruandeperioodi kohta:  et kõik tulud on deklareeritud (vt raampartnerluslepingu artikli 10 lõike 3 punkt 3).

i Toetusesaaja peab deklareerima kõik toetuskõlblikud kulud, isegi kui need ületavad hinnangulises eelarves esitatud summasid (vt 2. lisa). Hiljem saab arvesse võtta üksnes individuaalses raamatupidamisaruandes deklareeritud summasid, et asendada muid kulusid, mis ei ole toetuskõlblikud.

1
 Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt eritoetuslepingu artikkel 5.

2
 2 Kaudsed kulud, mille hüvitamist taotletakse, ei tohi sisaldada tegevustoetusega (mida saadakse ELi või Euratomi mis tahes toetusprogrammist;  vt eritoetuslepingu artikli 5 lõike 2 punkt E) hõlmatud kulusid.  Kui olete käesoleva aruandeperioodi jooksul saanud tegevustoetust, ei saa te taotleda kaudsete kulude 

hüvitamist, välja arvatud juhul, kui saate tõendada, et tegevustoetus ei kata mingeid asjaomase meetme kulusid. 

3
 See on ELi toetuse teoreetiline  summa, mille süsteem arvutab automaatselt (korrutades kõik deklareeritud kulud hüvitusmääraga).  Taotletav summa (veerus „taotletud ELi toetus“) võib olla väiksem. 

4
Kululiikide kohta vt eritoetuslepingu artikkel 4.
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i  Trükiformaat A4 

horisontaalpaigutuse

ga

Tulud Lisateave

A. [PCP][PPI] 

allhanke otsesed 

kulud
Kogukulud Tulud Hüvitismäär %

Maksimaalne 

ELi toetus
3

Taotletud ELi 

toetus

Teave kaudsete 

kulude kohta:

B.3.1 

Reisimine

[B.3.4.Suure 

teadustöö 

infrastruktuuri 

kulud]

B.3.2 Seadmed

B.3.3 Muud 

kaubad ja 

teenused

Kindel määr 
5

25%

[toetusesaaja / seotud 

kolmanda isiku lühinimi]

Mitterahaliste 

sissemaksete 

kulud, kui neid 

sissemakseid ei 

kasutata 

partneri 

tööruumides

[ PCP/PPI MEETMETE KORRAL: H2020 PCP/PPI COFUNDi MITME TOETUSESAAJAGA TOETUSLEPINGU 4. LISA NÄIDIS

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

Toetuskõlblikud
1

 kulud (eelarvekategooria kaupa) ELi toetus

B. Täiendavate koordineerimis- ja võrgustike loomisega seotud tegevuste kulud 

B.1 Otsesed personalikulud 
B.2 Otsesed 

allhankekulud
B.3 Muud otsesed kulud B.4 Kaudsed kulud

2 [B.5 … kulud ]

Meetme tulud, mis 

tuleb esitada 

viimasel 

aruandlusperioodi

l vastavalt artikli  5 

lõike 3 punktile 3

B.1.1. Töötajad (või võrdväärsed)
B.1.4 VKE omanikud, 

kes ei saa palka

B.3.5 

Ettevõttesiseste 

kaupade ja 

teenusete kulud

[B.5.1  … kulud  ]6 [B.5.2  …   ]6

B.1.2 Otsese lepingu alusel töötavad 

füüsil ised isikud

B.1.5 Toetusesaajad, 

kes on füüsil ised 

isikud, kes ei saa 

palka

B.2.3. Lähetatud isikud

[B.1.6. Töötajad, kes tagavad 

juurdepääsu teadusuuringute 

infrastruktuurile]

Ühikukulud Ühikukulud

a b Kokku c
Ühikute 

arv

Kululiigid 
4 Tegelikud kulud Tegelikud kulud Ühikukulud Ühikukulud Tegelikud kulud 

[g] Kokku h
i=0,25x(a+b+c+f+[g] +

h+[j1]
6

+[j2]
6

-p)

Tegelikud 

kulud
Tegelikud kulud Ühikukulud

1
 Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6

n o p

Toetusesaaja / seotud kolmas isik kinnitab, et

Ühikute 

arv

Kokku  

[j1]
Kokku [j2]

k= 

a+b+c+d+e+f+[g] +

h+i+[j1] +[j2]

l mKokku d e f

Esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene.

Deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 6).

4
 Kululiikide kohta vt artikkel 5

5 
Kindel määr: 25% toetuskõlblikest otsestest kuludest, mis ei hõlma: otseseid allhankekulusid, mitterahaliste sissemaksete kulusid, kui neid sissemakseid ei kasutata toetusesaaja tööruumides, rahalise toetuse andmisega seotud otseseid kulusid, eelarvekategoorias F nimetatud ühikukulusid, kui need hõlmavad 

kaudseid kulusid (vt eritoetuslepingu artikli 6 lõike 2 punkt B.4)

††
6

 †Üksnes konkreetsed ühikukulud, mis ei hõlma kaudseid kulusid

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

Viimase aruandeperioodi kohta: et kõik tulud on deklareeritud (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3).

i Deklareerida tuleb kõik toetuskõlblikud kulud, isegi kui need ületavad hinnangulises eelarves esitatud summasid (vt 2. lisa). Hiljem saab arvesse võtta üksnes individuaalses raamatupidamisaruandes deklareeritud summasid, et asendada muid kulusid, mis ei ole toetuskõlblikud.

2
 Kaudsed kulud, mille hüvitamist taotletakse, ei tohi sisaldada tegevustoetusega (mida saadakse ELi või Euratomi mis tahes toetusprogrammist; vt eritoetuslepingu artikli 6 lõike 2 punkt B.4) hõlmatud kulusid. Kui olete käesoleva aruandeperioodi jooksul saanud tegevustoetust, ei saa te taotleda kaudsete kulude 

hüvitamist, välja arvatud juhul, kui saab tõendada, et tegevustoetus ei kata mingeid asjaomase meetme kulusid.

3
 See on ELi toetuse teoreetiline summa, mille süsteem arvutab automaatselt (korrutades kõik deklareeritud kulud hüvitusmääraga). Taotletav summa (veerus „taotletud ELi toetus“) võib olla väiksem. 
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RAAMATUPIDAMISARUANDE TÕENDI STANDARDVORM 
 

 

 
 Valikud [kaldkirjas ja nurksulgudes]: valige sobiv variant. Mittevalitud variandid tuleb kustutada. 
 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad: sisestage asjakohased andmed. 

 
 
 
 
 
SISUKORD 

 

TEADUSTEGEVUSE JA INNOVATSIOONI RAAMPROGRAMMIST „HORISONT 2020“ 

RAHASTATAVAS TOETUSLEPINGUS MÄRGITUD KULUDEGA SEOTUD FAKTILISTE TULEMUSTE 

SÕLTUMATU ARUANDE PÄDEVUSE TINGIMUSED      
        1 

 

TEADUSTEGEVUSE JA INNOVATSIOONI RAAMPROGRAMMIST „HORISONT 2020“ 

RAHASTATAVAS TOETUSLEPINGUS MÄRGITUD KULUDEGA SEOTUD FAKTILISTE TULEMUSTE 

SÕLTUMATU ARUANNE       5 
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Teadustegevuse ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“  

rahastatavas eritoetuslepingus märgitud kuludega seotud faktiliste tulemuste sõltumatu aruande 

pädevuse tingimused 

 

Käesolevas dokumendis sätestatakse „Pädevuse tingimused“, mille alusel 

 

[VALIK 1: [sisestage partneri nimi] („partner“)] [VALIK 2: [sisestage seotud kolmanda isiku nimi] 

(„seotud kolmas isik“), partneriga seotud kolmas isik [sisestage partneri nimi] („partner“)], 

 

nõustub kaasama  

[sisestage audiitori juriidiline nimi] („audiitor“), 

 

et koostada programmi „Horisont 2020“ eritoetuslepinguga [sisestage eritoetuslepingu number, 

erimeetme nimi, akronüüm ja kestus] („leping“) seotud [partneri] [seotud kolmanda isiku] koostatud 

raamatupidamisaruande (raamatupidamisaruannete)1 kohta faktiliste tulemuste sõltumatu aruanne 

(„aruanne“), ja  

 

et esitada eritoetuslepingu artiklis 16 nimetatud raamatupidamisaruande õigust kinnitav tõend 

komisjoni ettenähtud kohustusliku aruandevormi põhjal. 

 

Leping on sõlmitud teadustegevuse ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ (H2020) alusel 

partneri ja [VALIK 1: Euroopa Liidu, keda esindab Euroopa Komisjon („komisjon“)][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.]  

 

[Komisjoni][ametit] nimetatakse lepingu allkirjastajana ainult koos partneriga. [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 partneri 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 eritoetuslepingu artikkel 16). 

Raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend peab katma partneri või seotud kolmanda isiku kõiki 

eespool nimetatud aruandeperioode. 

 

Partner 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 eritoetuslepingu artikli 16 alusel.   

 

Raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend koosneb kahest eraldi dokumendist: 

 

- Pädevuse tingimused, mille allkirjastavad [partner] [seotud kolmas isik] ja audiitor; 

                                                 
1  mille puhul lepingualused kulud on deklareeritud (vt näidist „Raamatupidamisaruannete standardvorm“ 

erilepingu 3. lisas). 
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- Audiitori sõltumatu faktiliste tulemuste aruanne („aruanne“), mis väljastatakse audiitori 

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

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 

erilepingu artiklile 16, 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 raampartnerluslepingu artiklile 28. 

 

1.2 Kohustused 

 

[Partner] [Seotud kolmas isik]: 

 peab koostama raamatupidamisaruande(d) lepingu alusel finantseeritud meetme kohta 

vastavalt lepingust tulenevatele kohustustele. Raamatupidamisaruanne 

(raamatupidamisaruanded) tuleb koostada vastavalt [partneri] [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 

[partneri] [seotud kolmanda isiku] personalile ja arvepidamisele ja muudele 

asjassepuutuvatele arvetele ja dokumentidele. 

 

Audiitor:  

  [Vaikimisi valik 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 partneril või seotud kolmandal isikul on sõltumatu ametiisik: on pädev ja 

sõltumatu ametiisik, keda asjaomased riigiasutused on seaduslikult volitanud partnerit 

kontrollima]. 

 [Valik 3, kui partner või seotud kolmas isik on rahvusvaheline organisatsioon: on [sise-] 

[välis-] audiitor kooskõlas rahvusvahelise organisatsiooni raamatupidamise sise-eeskirjade ja 

menetlustega]. 

 

Audiitor: 

 peab olema partnerist [ja seotud kolmandast isikust] sõltumatu, eeskätt ei tohi ta olla seotud 

[partneri] [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 [partnerile] [seotud kolmandale isikule]. 
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Komisjon sätestab menetlused, mille audiitor peab läbi viima. Audiitor ei vastuta nende sobivuse või 

asjakohasuse eest. Kuna käesolev töövõtt ei ole kindlust andev töövõtt, ei esita audiitor auditiarvamust 

või kinnitavat avaldust.  

 

1.3 Kohaldatavad standardid 

 

Audiitor peab vastama käesolevatele pädevuse tingimustele ja järgmistele standarditele2: 

 

- rahvusvaheline seotud teenuste standard (ISRS) 4400 „Finantsandmete kontrollimine 

kokkuleppelise protseduuri kohaselt“, mille on välja andnud rahvusvaheline auditeerimis- ja 

kindlustusstandardite nõukogu (IAASB); 

- kutseliste raamatupidajate eetikakoodeks, mille on välja andnud rahvusvaheline 

arvestusekspertide eetikakoodeksite nõukogu (IESBA). 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 partneri 

[ja seotud kolmanda isiku] vahel huvide konflikte, ja tuleb täpsustada – kui teenuse eest esitatakse 

arve – audiitorile aruande koostamise eest makstava tasu kogusumma. 

 

1.4 Aruandlus 

 

Aruanne tuleb kirjutada lepingu keeles (vt eritoetuslepingu artikkel 16).  

 

Raampartnerluslepingu artikli 28 kohaselt on komisjonil, [ametil,] Euroopa Pettusevastasel Ametil ja 

Euroopa Kontrollikojal õigus auditeerida mis tahes tööd, mida tehakse [Euroopa Liidu] [Euratomi] 

erimeetme raames ja mille kulude hüvitamist taotletakse [Euroopa Liidu] [Euratomi] eelarvest. 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 kk aaaa-ks]. 

 

1.6 Muud tingimused 

 

[[Partner] [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] [[partneri][seotud kolmanda isiku] juriidiline nimi] 

[volitatud esindaja nimi ja ametikoht] [volitatud esindaja nimi ja ametikoht] 

[pp kk aaaa] [pp kk aaaa] 

                                                 
2  Kõrgeimad kontrolliasutused, kes kohaldavad INTOSAI standardeid, võivad menetlusi läbi viia 

rahvusvaheliste seotud teenuste standardite (ISRS) 4400 ja IAASB ja IESBA väljaantud kutseliste 

raamatupidajate eetikakoodeksi asemel vastavate kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvaheliste standardite ja 

INTOSAI välja antud eetikakoodeksi kohaselt.  
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Audiitori allkiri [Partneri] [seotud kolmanda isiku] allkiri 
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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] 

[[partneri] [seotud kolmanda isiku] nimi] 

[aadress] 

[pp kk aaaa] 

 

Lugupeetud [kontaktisiku(te) nimi], 

 

Nagu lepiti kokku [pp kk aaaa] pädevuse tingimustes järgmise isikuga 

 

[VALIK 1: [sisestage partneri nimi] („partner“)] [VALIK 2: [sisestage seotud kolmanda isiku nimi] 

(„seotud kolmas isik“), partneriga seotud kolmas isik [sisestage partneri nimi] („partner“)], 

 

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 [partneri][seotud kolmanda isiku] 

raamatupidamisaruandes (raamatupidamisaruannetes)3 deklareeritud kuludega, mis puudutavad 

erilepingut,   

[sisestage erilepingu viide: meetme number, nimetus ja akronüüm] („leping“), 

 

mille kogukuludeks on deklareeritud    

[kogusumma] eurot, 

 

ja tegelike kulude ning „vastavalt [partneri] [kolmanda isiku] kuluarvestustavadele ühikukuludena 

deklareeritud otseste personalikulude“ summa oli 

 

[tegelike kulude ning vastavalt [partneri] [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“).  

 

                                                 
3
  mille puhul partner deklareeris erilepingualuseid kulusid (vt näidis „Raamatupidamisaruannete 

standardvorm“ erilepingu 3. lisas). 
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Menetlused viidi läbi ainult selleks, et abistada [komisjoni] [ametit] hindamisel, kas [partneri] [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 [partneri] [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 „partnerite suhtes, kellel 

on kontod muus vääringus kui euro“, ei kohaldata menetlust ja tulemust, mis on seotud 

„partneritega, 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 [partner] [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 
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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. 

 

…. 

 

 

  

 
Näide (eemaldada aruandest) 

1. Partner ei suutnud tõendada tulemuse nr 1 ... kohta, sest ... 

2. Tulemust nr 30 ei menetletud, sest partneri 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 

[partneri] [seotud kolmanda isiku] ja [komisjoni] [ameti] konfidentsiaalseks kasutamiseks ja ainult 

esitamiseks [komisjonile] [ametile] seoses eritoetuslepingu artiklis 16 sätestatud nõuetega. [Partner] 

[Seotud kolmas isik] või [komisjon] [amet] 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 [partneri] [seotud kolmanda isiku] poolt [komisjonile] [ametile] 

lepingu jaoks esitatud raamatupidamisaruandega (raamatupidamisaruannetega). Seetõttu ei laiene see 

[partneri] [seotud kolmanda isiku] muu(de)le raamatupidamisaruandele (raamatupidamisaruannetele). 

 

 

Audiitori ja partneri [ja seotud kolmanda isiku] vahel ei esinenud käesoleva aruande koostamisel 

huvide konflikti4. Audiitorile aruande koostamise eest makstud tasu kogusumma oli ______ eurot 

(sealhulgas ______ eurot mahaarvatavat käibemaksu). 

                                                 
4
  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; 
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Arutame meeleldi teiega meie aruannet ja anname hea meelega lisateavet või abi. 

 

 

 

[audiitori juriidiline nimi] 

[volitatud esindaja nimi ja ametikoht] 

[pp kk aaaa] 

Audiitori allkiri

                                                                                                                                                         
–  on lähedalt seotud ükskõik millise partnerit esindava isikuga; 

–  on partneri direktor, usaldusisik või partner; või 

–  on mis tahes muus olukorras, mis rikub tema sõltumatust või suutlikkust koostada tõend erapooletult. 
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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 „partnerile“ 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 „partnerite suhtes, kellel on kontod muus vääringus kui euro“, ei kohaldata 

menetlust, mis on seotud „partneritega, 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 
PARTNERI 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 

partneri 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 partneri 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 eritoetuslepingu artikkel 5) 

ja arvutas uuesti valimisse kaasatud töötajate personalikulud. 

1) Töötajad on i) partneri poolt otse 

palgatud vastavalt riiklikele 

õigusaktidele, ii) partneri 

ainuisikulise tehnilise järelevalve 

ja vastutuse all ning iii) 

tasustatud vastavalt partneri 

tavapärasele praktikale. 

 

2) Personalikulud on registreeritud 

partneri 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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Täiendavad menetlused, kui makstakse „lisatasu“  

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

o vaatas läbi partneri esitatud asjakohased dokumendid (õiguslik vorm, 

seadusest/põhikirjast tulenevad kohustused, partneri tavapärane praktika lisatasude puhul, 

selle arvutamise kriteeriumid, partneri tavapärane tasustamisviis riiklikest 

rahastamiskavadest toetust saanud projektide puhul ...); 

o arvutas uuesti meetme jaoks toetuskõlbliku lisatasu vastavalt saadud dokumentidele (töö 

täistööajaga või osalise tööajaga, eksklusiivne või mitteeksklusiivne töötamine meetme 

raames, tavapärane tasustamisviis riiklikest rahastamiskavadest toetust saanud projektide 

puhul), 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). 

„LISATASU“ – MIS TAHES OSA TÖÖTASUST, MIS ÜLETAB RIIKLIKEST RAHASTAMISKAVADEST TOETUST 

SAANUD PROJEKTIDEGA TÖÖTATUD AJA EEST ISIKULE MAKSTAVAT TASU. 

KUI OSA TÖÖTAJALE MAKSTAVAST TASUST VÕIB PIDADA LISATASUKS JA ON VASTAVALT ARTIKLI 5 

LÕIKE 2 PUNKTI A.1 TINGIMUSTELE TOETUSKÕLBLIK, VÕIB SELLE ESITADA MEETME JAOKS 

TOETUSKÕLBLIKU KULUNA KUNI ALLJÄRGNEVA SUMMANI: 

 A) KUI ISIK TÖÖTAB KOGU TÄISAASTA TÄISTÖÖAJAGA 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 5 LÕIKE 2 PUNKTILE 

A.1 ARVUTATUD PROPORTSIONAALSE SUMMANI. 

6) Lisatasu maksev partneri on 

mittetulunduslik õigussubjekt. 
 

7) Lisatasu suurus vastab partneri 

tavapärasele tasustamisviisile ja 

nii toimitakse järjepidevalt, kui 

vajatakse sama liiki tööd või 

asjatundjate teadmisi.  

 

8) Lisatasu arvestamise 

kriteeriumid on objektiivsed ja 

partner 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 kohaldatakse „partneri poolt vastavalt tema kuluarvestustavale 

arvutatud ühikukulusid“:  

10) Raamatupidamisaruandes 

märgitud personalikulud on 

arvutatud vastavalt partneri 
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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 partneri kuluarvutamistava kirjelduse; 

o kontrollis, kas partneri kuluarvestustava rakendati käesoleva raamatupidamisaruande 

õigsust kinnitava tõendi raames kontrollitavates raamatupidamisaruannetes 

o kontrollis, kas valimisse kaasatud töötajad on paigutatud õigesse kategooriasse (vastavalt 

partneri 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. 

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) Partneri poolt ühikukulu 

arvutamisel kasutatud 

hinnangulised või eelarvestatud 

elemendid on personalikulude 

arvutamisel asjakohased ning 

vastavad objektiivsele ja 

verifitseeritavale teabele. 

 

Valimisse kaasatud partneriga 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 

partneri poolt esitatud järgmise teabe / järgmised dokumendid: 

o lepingud, eelkõige kulud, lepingu kestus, töö kirjeldus, töötamise koht, tulemuste 

omandiline kuuluvus ja partnerile aruandmise kohustused; 

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

14) Füüsilised isikud töötasid 

tingimustes, mis sarnanevad 

töötaja omadega (eelkõige 

töökorralduse, täidetavate 

ülesannete ja nende täitmise 

koha osas); 

 

 

15) Tehtud töö tulemused kuuluvad 

partnerile. Vastasel juhul on 

partner saanud kõik vajalikud 

õigused, mis võimaldavad tal 
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o mis tahes muud dokumendid, mis toetavad deklareeritud kulusid ja nende registreerimist 

(näiteks arved, raamatupidamisdokumendid). 

oma kohustusi täita selliselt, 

nagu oleks partner ise need 

tulemused loonud. 

16) Nende kulud ei erine 

märkimisväärselt partneri 

heaks töölepingu aluse 

töötavate ja sarnaseid 

ülesandeid täitvate isikute 

kuludest. 

 

17) 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 

partneri poolt esitatud järgmise teabe / järgmised dokumendid: 

o nende lähetusleping(ud), eelkõige kulud, kestus, töö kirjeldus, töötamise koht ja 

tulemuste omandiline kuuluvus; 

o kui partner hüvitab kolmandale isikule kättesaadavaks tehtud ressursid (mitterahalised 

osalused 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 esitatud arve ei 

sisalda kasumit;  

18) Lähetatud personal on 

aruandluskohustuslik partneri 

ees ja töötab toetusesaaja 

ruumides (kui ei ole partneriga 

teisiti kokku lepitud).  

 

19) Tehtud töö tulemused kuuluvad 

partnerile. Vastasel juhul on 

partner saanud kõik vajalikud 

õigused, mis võimaldavad tal 

oma kohustusi täita selliselt, 

nagu oleks partner ise need 

tulemused loonud. 
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o kui partner ei hüvita kolmandale isikule kättesaadavaks tehtud ressursse (mitterahalised 

osalused tasuta): kolmanda isiku poolt tegelikult kantud kulude tõend partnerile tasuta 

kättesaadavaks tehtud ressursside eest, näiteks kolmanda isiku poolt väljastatud selliste 

kulude deklaratsioon ning selle kolmanda isiku raamatupidamises/palgalehel 

registreerimise tõend;  

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

Kui personal lähetatakse tasu eest:  

20) Deklareeritud kulud on 

dokumentaalselt tõestatud ja 

registreeritud partneri 

raamatupidamises. Kolmas isik 

ei taotle kasumit.  

 

Kui personal lähetatakse tasuta:  

21) 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 partner kasutab meetodit B, kontrollib audiitor, kas tehtud töötundide koguarv on arvutatud 

õigesti ja kas lepingud määravad kindlaks aastas ettenähtud töötunnid.   

Kui partner 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 

22) Partner kasutab meetodit 

[valige üks ja kustutage teised] 

[A: 1720 tundi] 

[B: [B: „töötatud tundide 

koguarv“] 

[C: „aastane töötundide 

koguarv“ vastavalt 

arvestustavale] 

 

23) Töötunnid on arvutatud iga-

aastaselt. 
 

24) Täistööajale vastavate 

ekvivalentide määrad 

töötajatele, kes ei tööta 

täistööajaga, on arvutatud 
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arvutused on tõendatud dokumentidega, näiteks riigi õigusaktidega, töölepetega ja -lepingutega.  

 PARTNERI TÖÖTUNNID TÄISTÖÖAJAGA INIMESTE PUHUL VASTAVALT ÜHELE JÄRGMISTEST 

MEETODITEST:  

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

B. ISIKU POOLT PARTNERI HEAKS AASTAS TÖÖTATUD TUNDIDE KOGUARV (SEDA MEETODIT 

NIMETATAKSE JÄRGMISES VEERUS KA „TÖÖTATUD TUNDIDE KOGUARVUKS“). TÖÖTATUD 

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 PARTNERI 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. 

õigesti. 

Kui partner kasutab meetodit B. 

25) „Aastas ettenähtud töötundide“ 

arvu arvutamine on 

verifitseeritav vastavalt 

partneri esitatud 

dokumentidele.  

25.1) Partner arvutab tunnitasu 

täieliku majandusaasta kohta, 

järgides punktis A.3 osutatud 

menetlust (partnerid, kes 

arvutavad tunnitasu kuu kohta, 

ei või kasutada meetodit B). 

 

Kui partner kasutab meetodit C. 

26) „Standardsete aastas ettenähtud 

töötundide“ arvutamine on 

verifitseeritav vastavalt 

partneri esitatud 

dokumentidele. 

 

27) Tunnitasu arvutamisel 

kasutatud „aastane töötundide 

koguarv“ vastab partneri 

kuluarvestustavale ja vähemalt 

90 %-le „aastas ettenähtud 

töötundidele“. 
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A.3 PERSONALI TUNNITASUD 

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

Kui partneril on komisjoni poolt heakskiidetud „Ühikukulude arvutamise metoodika tõend“ 

(CoMUC), esitab partner audiitorile heakskiidetud metoodika kirjelduse ja komisjoni 

aktsepteerimiskirja. Audiitor kontrollib, kas partner on kasutanud tõepoolest heakskiidetud 

metoodikat. Kui see nii on, ei ole edasist kinnitamist vaja.   

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

heakskiidetud metoodikat ei rakendatud, siis audiitor: 

o vaatab läbi partneri 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 partneri poolt esitatud dokumendid, sh juhendid ja asutusesisesed juhtnöörid, 

mis selgitavad, kuidas tunnitasu arvutada; 

o arvutab uuesti valimisse kaasatud personali tunnitasud (kõikide tunnitasude 

ümberarvutamine, kui partner kasutab aastatasusid, iga aasta ja isiku kohta juhuslikult 

valitud kolme kuu ümberarvutamine, kui partner kasutab kuutasusid) vastavalt punktides 

A.1 ja A.2 läbiviidud menetluste tulemustele; 

o (ainult kuutasude korral) kinnitab, et lapsehoolduspuhkusel viibimise aega ei arvata maha 

ja et juhul, kui osa põhitasust on loodud pikema aja jooksul kui üks kuu, lisab partner 

ainult selle osa, mis on loodud ühe kuu jooksul. 

 

PARTNERI POOLT VASTAVALT TEMA KULUARVESTUSTAVADELE ARVUTATUD TEGELIKUD ÜHIKUKULUD: 

28) Partner kasutab [valige üks ja 

kustutage teised] 

[Valik 1: „Ühikukulud 

(tunnitasud) on arvutatud 

vastavalt partneri 

kuluarvestustavale“] 

[Valik 2: Kasutatud on 

individuaalseid tunnitasusid] 

 

Valiku 1 osas ühikukulude kohta ja 

kui partner kasutab komisjoni poolt 

heakskiidetud metoodikat 

(CoMUC):  

29) Partner kasutab tunnitasude 

arvutamiseks komisjoni poolt 

heakskiidetud metoodikat. See 

vastab organisatsiooni 

kuluarvestustavale ja seda 

rakendati järjekindlalt kõigis 

tegevustes olenemata 

rahastamisallikast. 

 

Valiku 1 puhul ühikukulude kohta 

ja kui partner kasutab komisjoni 

poolt heakskiitmata metoodikat: 

30) Audiitori poolt uuesti arvutatud 

ühikukulud on samad, mis 

partneri poolt rakendatud 

määrad. 
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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 

PARTNER ON ARVUTANUD VASTAVALT MENETLUSELE A.2. 

TUNNITASU INDIVIDUAALSETE TEGELIKE PERSONALIKULUDE PUHUL: 

ARVUTATAKSE, JÄRGIDES ÜHT KAHEST ALLPOOL OSUTATUD VALIKUST: 

  

A) [VAIKIMISI VALIK] JAGADES TÖÖTAJA PERSONALI KOGUKULUD, MIS ON KONTROLLITUD 

VASTAVALT MENETLUSELE A.1, AASTASE TÖÖTUNDIDE KOGUARVUGA, MIS ON KONTROLLITUD 

VASTAVALT MENETLUSELE A.2. (TÄIELIKU MAJANDUSAASTA TUNNITASU); 
 

B) JAGADES TÖÖTAJA TEGELIKU IGAKUISE PERSONALIKULU, MIS ON KONTROLLITUD VASTAVALT 

MENETLUSELE A.1, 1/12 AASTASTE TÖÖTUNDIDE KOGUARVUST, MIS ON KONTROLLITUD VASTAVALT 

MENETLUSELE A.2. (IGAKUINE TUNNITASU). 

Valiku 2 puhul individuaalsete 

tunnitasude kohta: 

31) Audiitori poolt uuesti arvutatud 

individuaalsed määrad on 

samad, mis partneri poolt 

rakendatud määrad. 

31.1.) Partner kasutab üksnes üht 

valikut (täieliku 

majandusaasta või kuu 

kohta) iga uuritud täieliku 

majandusaasta puhul. 

31.2) Tunnitasud ei hõlma lisatasu. 

 

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 partneri 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 

32) Kõik isikud arvestavad meetme 

heaks töötatud aega 

päeva/nädala/kuu alusel, 

kasutades paberi-

/arvutipõhist süsteemi. 

(kustutage vastused, mida ei 

kohaldata) 

 

33) Nende ajaarvestus on 

kinnitatud vähemalt kord kuus 

projektijuhi või muu ülemuse 

poolt. 

 

34) Deklareeritud tunnid kuuluvad 

projektiperioodi sisse ja 
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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). 

vastavad 

personalihaldussüsteemis 

märgitud 

kohalolule/puudumistele. 

35) 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 

partner allkirjastas deklaratsiooni, milles kinnitas, et nad on töötanud ainult meetme heaks. 

36) Täielik pühendumus on 

tõendatud partneri 

allkirjastatud deklaratsiooniga 

ja muude kogutud tõenditega.  

 

B ALLHANKELEPINGU KULUD   

B.1 Audiitor omandas allhankelepingu kulude jaotuse/kokkuvõtte ning koostas valimi 

______ juhuslikult valitud kuluartiklist (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 1. lisas; 

o allhankelepingu kulud on deklareeritud raamatupidamisaruande allhankelepingu 

kategoorias; 

o järgitud on selektsiooni- ja lepingusõlmimismenetluse kaasdokumente; 

37) Esitatud allhankelepingu kulud 

on ette nähtud 1. lisas ja kulud 

on deklareeritud 

raamatupidamisaruandes 

allhankelepingu kategoorias. 

 

38) Enne teenuseosutaja valikut on 

olemas taotlusdokumendid 

mitmele teenuseosutajale, 

mitmesugused pakkumised ja 

pakkumiste hindamine 

vastavalt sisemistele menetlus- 

ja hankeeeskirjadele. 

Allhankelepingud on sõlmitud 
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o partner 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 partner, et see on koostatud hinna ja kvaliteedi parima 

suhte põhimõtet järgides läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise tingimuste täidetuse juures). 

Eelkõige juhul, 

i. kui partner tegutseb hankijana direktiivi 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) või direktiivi 

2004/17/EÜ (või 2014/25/EL) tähenduses, kontrollib audiitor, kas avaliku hanke suhtes 

kohaldatavat riigi õigust on järgitud ja kas alltöövõtt vastab lepingu tingimustele. 

ii. kui partner ei kuulu eespool nimetatud kategooriasse, kontrollib audiitor, kas partner 

järgib oma tavalisi hankereegleid ja lepingu tingimusi. 

Valimisse kaasatud artiklite puhul kontrollib audiitor ühtlasi, kas: 

o allhankelepinguid ei sõlmitud teiste partneritega konsortsiumis; 

o on olemas partneri ja alltöövõtja vahelised allkirjastatud lepped; 

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

vastavalt hinna ja kvaliteedi 

parima suhte põhimõttele. 

(Kui mitut pakkumist ei 

kogutud, selgitab audiitor 

partneri esitatud põhjused 

aruande pealkirja „Erandid“ 

all. Komisjon analüüsib seda 

teavet, et hinnata, kas neid 

kulusid võib aktsepteerida 

toetuskõlblikena.) 

39) Allhankelepinguid ei ole 

sõlmitud teiste partneritega 

konsortsiumis; 

 

40) Kõik allhankelepingud on 

tõendatud partneri ja 

alltöövõtja vaheliste 

allkirjastatud lepetega. 

 

41) 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 kuluartiklist 

(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 

42) Kõik miinimumnõuded on 

täidetud. 
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suurem). 
 

Audiitor kontrollib, kas järgmised miinimumnõuded on täidetud: 

a) maksimaalne finantstoetus igale kolmandale isikule ei ületa 60 000 eurot, v.a juhul, kui 1. 

lisas on sõnaselgelt nimetatud; 

 

b) finantstoetus kolmandatele isikutele on kokku lepitud lepingu 1. lisas ja järgitud on muid 

1. lisas nimetatud kolmandatele isikutele osutatava finantstoetuse suhtes kehtivaid sätteid. 

D MUUD TEGELIKUD OTSESED KULUD 

D.1 REISIKULUD JA SELLEGA SEOTUD PÄEVARAHADE MÄÄRAMISED  

Audiitor koostas valimi ______ juhuslikult valitud kuluartiklist (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 kontrollis seda valimit ja kinnitab, et: 

o reisi- ja päevarahakulud vastavad partneri reisikulude tavale. Selles kontekstis esitas 

partneri tõendeid oma reisikulude tava kohta (nt esimese klassi sõidupiletite kasutamine, 

partneripoolne 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 ülemääraseid või ebamõistlikke kulutusi (vt eritoetuslepingu artikkel 

5.5). 

43) Kulud kanti, kinnitati ja 

hüvitati vastavalt partneri 

reisikulude tavale.  

 

44) Reisi ja meetme vahel on seos.  

45) Tõendavad dokumendid on 

üksteisega vastavuses reisi 

eesmärgi, kuupäevade, kestuse 

osas ning vastavad 

ajaarvestusele ja 

raamatupidamisteabele.  

 

46) Ei ole deklareeritud 

toetuskõlbmatuid kulusid ega 

ülemääraseid või ebamõistlikke 

kulutusi.  
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D.2 SEADMETE, INFRASTRUKTUURI VÕI MUU VARA AMORTISATSIOONIKULUD 

Audiitor koostas valimi ______ juhuslikult valitud kuluartiklist (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 partneri sisemistele juhenditele ja menetlustele; 

o nad on omistatud meetmele õigesti (täiendavad dokumendid, näiteks saatelehed, arved 

või muud tõendid näitavad seost meetmega);  

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 partneri riigis 

kehtivatele eeskirjadele ja partneri raamatupidamistavale (näiteks soetusväärtuse põhjal arvutatav 

amortisatsioon). 

Audiitor kontrollib, kas ei ole deklareeritud toetuskõlbmatuid kulusid, näiteks mahaarvatav 

käibemaks, kursikahjud, ülemäärased või ebamõistlikud kulutused (vt eritoetuslepingu artikkel 

5). 

47) Järgitud on hangete reegleid, 

põhimõtteid ja juhiseid. 
 

48) Toetuslepingu ja meetme jaoks 

esitatud vara vahel on seos. 
 

49) Meetme jaoks esitatud vara on 

jälgitav 

raamatupidamisdokumentides 

ja nende alusdokumentides. 

 

50) Amortisatsioonikulu 

määramise meetod, mida vara 

meetme jaoks esitamisel on 

kasutatud, vastab partneri riigis 

kehtivatele eeskirjadele ja 

partneri raamatupidamistavale. 

 

51) Esitatud summa vastab vara 

tegelikule kasutusele meetme 

heaks. 

 

52) Ei ole deklareeritud 

ülemääraseid või ebamõistlikke 

kulutusi. 

 

D.3 MUUDE KAUPADE JA TEENUSTE KULUD  

Audiitor koostas valimi ______ juhuslikult valitud kuluartiklist (täielik kaetus on 

53) Tööde või teenuste lepingud ei 

hõlma 1. lisas kirjeldatud 

ülesandeid.  
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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; 

o meetme jaoks esitatud kulud on arvestatud vastavalt partneri raamatupidamistavale; 

o ei ole deklareeritud ülemääraseid või ebamõistlikke kulutusi (vt eritoetuslepingu artikkel 

5). 

Peale selle kontrollib audiitor, kas need kaubad ja teenused on omandatud vastavalt partneri 

sisemistele juhistele ja menetlustele, eelkõige: 

o kui partner tegutseb hankijana direktiivi 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) või direktiivi 

2004/17/EÜ (või 2014/25/EL) tähenduses, kontrollib audiitor, kas avaliku hanke suhtes 

kohaldatavat riigi õigust on järgitud ja kas hankeleping vastab lepingu tingimustele. 

o kui partner 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 partner 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 partner on taganud, et 

see on koostatud hinna ja kvaliteedi parima suhte põhimõtet järgides läbipaistvuse ja 

võrdse kohtlemise tingimuste täidetuse juures); 

54) Kulud on omistatud õigele 

meetmele ja kaubad ei ole 

kantud püsiseadmete 

nimistusse. 
 

55) Kulud on esitatud vastavalt 

partneri raamatupidamistavale 

ja piisavalt tõendatud.  

56) Ei ole deklareeritud 

ülemääraseid või ebamõistlikke 

kulutusi. Sisearvete puhul on 

esitatud arvel ainult 

kuluelement ilma 

juurdehindluseta. 

 

57) 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 
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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. 

partneri 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 partneri kuluarvestusmetoodika (komisjoni talituste väljastatud) 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 ja 60 

järgmises veerus), 
Audiitor tagab, et partner 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. 

58) (Raamatupidamisaruande 

vastaval real) suurte teadustöö 

infrastruktuuride otseste 

kuludena deklareeritud kulud 

vastavad positiivses 

eelhinnangus kirjeldatud 

metoodikale. 

 

59) Rakendatud metoodika ja 

positiivse hinnangu saanud 

metodoloogia vahelised 

erinevused on põhjalikult 

kirjeldatud ja vastavalt 

kohandatud. 

 

60) Deklareeritud otsesed kulud ei 

sisalda suure teadustöö 

infrastruktuuriga seotud 

kaudseid kuluartikleid. 
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D.5 

 

 

Ettevõttesisesed kuluarved kaupade ja teenuste eest 

 

Audiitor koostas valimi juhuslikult valitud kuluartiklist (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 62–66, audiitor: 

o omandas ühikukulude arvutamiseks partneri kuluarvutamistava kirjelduse, et arvutada 

ettevõttesiseste kaupade ja teenuste kulud (ühikukulud); 

o kontrollis, kas partneri kuluarvestustava rakendati käesoleva raamatupidamisaruande 

õigsust kinnitava tõendi raames kontrollitavates raamatupidamisaruannetes; 

o tagas, et ühikukulude arvutamise metoodikat rakendatakse järjepidevalt ja objektiivsete 

kriteeriumide alusel, sõltumata rahastamisallikast; 

o kontrollis, et ettevõttesiseste kaupade ja teenuste kulude arvutamisel ei võetud arvesse 

ühtegi toetuskõlbmatut artiklit või muude kulukategooriate, eelkõige kaudsete kulude all 

deklareeritud kulusid (vt eritoetuslepingu artikkel 5); 

o kontrollis, kas ettevõttesiseste kaupade ja teenuste tegelikke kulusid 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; 

o kontrollis, et kulusid, mis ei ole otseselt seotud ettevõttesiseste kaupade ja teenuste 

pakkumisega (nt tugiteenused nagu koristamine, üldine raamatupidamine, haldustugi jne, 

mida ei kasutata otseselt kaupade ja teenuste pakkumiseks), ei ole võetud ettevõttesiseste 

61) Raamatupidamisaruandes 

märgitud ettevõttesiseste 

kaupade ja teenuste kulud on 

arvutatud vastavalt partneri 

kuluarvestustavale. 

 

 

 

62) Partner kohaldas 

ettevõttesiseste kaupade ja 

teenuste kulude arvutamiseks 

kasutatud kuluarvestustava 

järjepidevalt ja objektiivsete 

kriteeriumide alusel, sõltumata 

rahastamisallikast; 

 

63) Ühikukulu arvutatakse partneri 

raamatupidamisarvestuses 

kajastatud kaupade ja teenuste 

tegelike kulude alusel, v.a 

toetuskõlbmatud kulud või 

muude eelarvekategooriate alla 

kantud kulud. 

 



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

 

H2020 toetuslepingu näidis: H2020 mitme partneriga eritoetusleping v4.0 – 27.2.2017 

26 

Tähis Menetlused Standardne faktiline tulemus 

Tulemus 

(C / E / 

N.A.) 

kaupade ja teenuste kulude arvutamisel arvesse. 

o kontrollis, kas kõik ettevõttesiseste kaupade ja teenuste kulude arvutamiseks kasutatud 

kuluartiklid on tõendatud auditeeritud tõenditega ja registreeritud 

raamatupidamisdokumentides. 

64) Ühikukulud ei sisalda 

kuluartikleid, mis ei ole 

otseselt seotud ettevõttesiseste 

kaupade ja teenuste 

pakkumisega. 

 

65) Ettevõttesiseste kaupade ja 

teenuste tegelike kulude 

arvutamiseks kasutatud 

kuluartiklid olid arvutamisel 

asjakohased, mõistlikud ja 

kooskõlas objektiivse ja 

kontrollitava teabega. 

 

 

E VALUUTAKURSSIDE KASUTAMINE   

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

Audiitor koostas valimi ______ juhuslikult valitud kuluartiklist 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 RAAMATUPIDAMISARVESTUSES KAJASTATUD MUUS VÄÄRINGUS KUI EURO, TULEB 

KONVERTEERIDA EURODESSE EUROOPA LIIDU TEATAJA C-SEERIAS AVALDATUD TEGELIKE 

PÄEVAKURSSIDE KESKMISE ALUSEL 

(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 

66) Muude vääringute eurodesse 

konverteerimisel kasutatud 

vahetuskursid vastavad 

erilepingus kehtestatud 

reeglitele ja lõppsummades ei 

ole erinevusi. 

 

https://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Tulemus 

(C / E / 

N.A.) 

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) Partnerite puhul, kelle kontod on loodud eurodes 

Audiitor koostas valimi ______ juhuslikult valitud kuluartiklist 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 PARTNERI 

TAVAPÄRASELE RAAMATUPIDAMISTAVALE. 

67) Partner järgib oma tavapärast 

raamatupidamistava. 
 

 

 

 

[audiitorfirma juriidiline nimi] 

[volitatud esindaja nimi ja ametikoht] 

<pp kk aaaa> 

<Audiitori allkiri> 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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[PCP/PPI meetmete korral: 6. LISA 

 

 

 

VAHENDITE OLEMASOLU HÕLMAVA KOHUSTUSE NÄIDIS 
 

 
 Valikud [kaldkirjas ja nurksulgudes]: valige sobiv variant. Mittevalitud variandid tuleb kustutada. 
 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad: sisestage asjakohased andmed. 

 

 

 

VAHENDITE OLEMASOLU HÕLMAV KOHUSTUS 

 

Toetusleping: [sisestage toetuslepingu number ja akronüüm] 
 

 

(Täidab ostjate rühma iga partneri ja iga seotud kolmas isik, kes võtab rahalise kohustuse, mida on vaja [PCP või 

PPI] pakkumiskutse elluviimiseks) 

 

 

Allakirjutanu kinnitab, et [partneri või seotud kolmanda isiku nimi] saab eraldada ja teha 

kättesaadavaks rahalised vahendid kokku [...] euro ulatuses, et rahastada oma osa 

hangitavatest [teadus- ja arendusteenustest] [innovaatilistest lahendustest], võttes aluseks 

kavandatud [PCP] [PPI] hanke hinnangulise väärtuse.  

 

Allakirjutanu kinnitab, et [partneri või seotud kolmanda isiku nimi] volitab [selle partneri 

nimi, kes on peamine hankija] tegutsema tema nimel peamise hankijana kavandatud [PCP] 

[PPI] hanke puhul 

 

 

 

 

 

ALLKIRI 

 

Partneri nimel: 
 

[elektrooniline allkiri]  

Koostatud [elektrooniline ajatempel] 

 

 

Seotud kolmanda isiku nimel: 

 

 

 

 

[Nimi ja allkiri]    [Kuupäev ja tempel] 
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(täidavad seotud kolmandad isikud, kes teevad mitterahalised sissemaksed, mida on vaja pakkumiskutse 

elluviimiseks) 

 

 

Allakirjutanu [volitatud esindaja nimi] kinnitab, et [seotud kolmanda isiku nimi] saab eraldada 

ja teha kättesaadavaks vahendid mitterahaliste sissemaksete näol kokku [...] euro ulatuses 

toetusesaajale [toetusesaaja(te) nimi], et viia ellu [PCP] [PPI] hange, võttes aluseks 

kavandatud sissemaksete märgitud summad.   

 

 

Seotud kolmanda isiku nimel 

 

 

 

 

[Nimi ja allkiri]    [Kuupäev ja tempel]] 
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[PCP/PPI meetmete korral: 7. LISA 

 

 

 

EELMISE EELMAKSE KASUTAMIST KÄSITLEVA  

AVALDUSE STANDARDVORM 

 
 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad: sisestage asjakohased andmed. 

 

 

 

[ESIMESE][TEISE] EELMAKSE KASUTAMIST  

KÄSITLEV AVALDUS 

 
(Täidab koordinaator) 

 

 

Allakirjutanu:  

 

- kinnitab, et [esimesest][teisest] eelmaksest summas [sisestage summa] eurot, mis 

maksti seoses toetuslepinguga [sisestage toetuslepingu viide: meetme number, 

nimetus ja akronüüm] on kasutatud […] %, 

 

- kinnitab, et see põhineb iga partneri esitatud põhjendatud andmetel (panga/riigikassa 

konto väljavõte); 

 

- tõendab, et perioodilises aruandes esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene 

ning seda saab põhjendada asjakohaste täiendavate dokumentidega, mis esitatakse 

taotluse alusel või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse korral, 

 

- taotleb [teist][kolmandat] eelmakset, mille suurus on [sisestage summa] eurot ja 

mida makstakse [sisestage toetuslepingu viide: meetme number, nimetus ja 

akronüüm] eest. 

 

 

 

ALLKIRI: 

 

 

Koordinaatori nimel 

[elektrooniline allkiri] 

 

Koostatud [elektrooniline ajatempel]  

 


