
 

Vastutust piirav klausel 
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 
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1 VKEdele mõeldud vahendi 1. etapi toetustega rahastatakse väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid 
(VKEd), kes uurivad uute murranguliste ideede teostatavust ja kaubanduslikku potentsiaali ning elujõulisust 
(idee tõestamine) (uued tooted, protsessid, teenused ja tehnoloogialahendused või olemasoleva tehnoloogia uued 
tururakendused). 

 

[EUROOPA KOMISJON / rakendusamet] 
Peadirektoraat 
 
Direktoraat 
Üksus                            

Sissejuhatav märkus üksnes osalejate portaalis avaldamiseks 
 
VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi toetuslepingu näidis erineb toetuslepingu 
üldisest näidisest järgmistes artiklites: 

• Artikkel 4. Meetme hinnanguline eelarve  

• Artikkel 5. Maksimaalne toetussumma, toetuse vorm ja hüvitismäär 

• Artikkel 6. Kindel summa, spetsiifiline kululiik  

• Artikkel 7. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte 

• Artiklid 8, 12, 14, 15, 16, 23a–33, 37, 39 (ei kohaldata)  

• Artikkel 10. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte ostmise kohta 

• Artikkel 13. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte allhangete kohta 

• Artikkel 18. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte andmete säilitamise kohta 

• Artikkel 20. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisätted aruandluse kohta 

• Artikkel 21. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisätted maksete kohta 

• Artikkel 36. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte konfidentsiaalsuse kohta 

• Artikkel 38. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte meetme reklaamimise kohta 

• Artikkel 42. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte kindla summa kohta 

• Artikkel 50. VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi erisäte kindla summa kohta 

• 2. lisa. Meetme hinnangulise eelarve näidis 

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

 Hall tekst viitab sellele, et mitme toetusesaajaga toetuslepingu üldises näidises sisalduv 
tekst ei kehti.  

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

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

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

stiilid 
PEATÜKK     stiil „Peatükk” 
JAGU    stiil „Jagu” 
ALAJAGU     stiil „Alajagu” 
ARTIKKEL 1   stiil „Artikkel”  
ARTIKKEL 9   stiil „Artikkel hall” 
4.1 Hinnanguline eelarve   stiil „Lõige” 
26.2 Ühine vastutus   stiil „Artikkel hall” 
Tekst (loeteluta)   stiil „Tavaline” 
Sisukorra tasandid  stiil „Pealkiri 1”, „Pealkiri 2”, „Pealkiri 3”, 

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

pt) 
 
märkus: loetelu sisaldav tekst tuleb vormindada käsitsi (Times New Roman, 12 pt, 
rööpjoondus, vaba ruum lõigu ees või järel puudub, reavahe ühekordne) 
Mittekohaldatavad artiklid ja lõiked tuleb vormindada kui „Artikkel hall” ja „Lõige hall”, 
sest muidu on need sisukorras nähtavad.  
 

 
TOETUSLEPING  

 
NUMBER [sisestage number] – [sisestage akronüüm] 

 
Käesolev leping (edaspidi „leping”) on sõlmitud järgmiste poolte vahel:  
 
ühelt poolt 
 
[VALIK 1: Euroopa Liit (edaspidi „EL”, keda esindab Euroopa Komisjon (edaspidi 
„komisjon”)2,]  
 
[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,] 
 

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



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

 Horisont 2020 VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi toetusleping (ühe toetusesaajaga), detsember 2013 

3 
 

kes on volitanud käesolevat lepingut allkirjastama [peadirektoraat, direktoraat, üksus] 
[talitus] [ametikoht]] [ees- ja perekonnanimi]3,  
 
ja  
 
teiselt poolt 
 
„toetusesaaja”: 
 
[[täielik ametlik nimetus (lühinimetus)] [õiguslik vorm], [ametlik registrinumber], kes on 
asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], [käibemaksukohustuslasena registreerimise 
number], ja kes on volitanud käesolevat lepingut allkirjastama [ametikoht, ees- ja 
perekonnanimi] ] 
 
[VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC), mis on 
asutatud aadressil [täielik ametlik aadress], kui ta allkirjastab halduskokkuleppe (vt 3b 
lisa)]. 
 
Eespool nimetatud pooled on sõlminud lepingu allpool esitatud tingimustel.  
 
Allkirjastades [vaikimisi VALIK: lepingu] [VALIK juhul, kui JRC on toetusesaaja: 
halduskokkuleppe], võtab toetusesaaja toetuse vastu ja nõustub rakendama meedet enda 
vastutusel ja vastavalt lepingule, täites kõik lepingus sätestatud kohustused ja tingimused.  
 
Lepingu osad: 
 
Tingimused 
 
1. lisa       Meetme kirjeldus  
 
2. lisa     Meetme hinnanguline eelarve  
 
3. lisa    Ei kohaldata 
 
4. lisa Raamatupidamisaruannete standardvorm 
 
5. lisa Ei kohaldata 
 
6. lisa Ei kohaldata 
 
 
 

TINGIMUSED 
 
SISUKORD 
 
1. PEATÜKK. ÜLDINE ....................................................................................................................................... 8 

                                                 
3 [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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ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE ................................................................................................................. 8 
2. PEATÜKK. MEEDE ........................................................................................................................................ 8 

ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE [– TÄIENDAV TOETUS] [– ÜHISELT RAHASTATUD 
MEEDE] ....................................................................................................................... 8 

ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV ................................................................... 9 
ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED ........................................ 9 

4.1 Hinnanguline eelarve ............................................................................................................... 9 
4.2  Eelarveülekanded ..................................................................................................................... 9 

3. PEATÜKK. TOETUS ...................................................................................................................................... 9 
ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄRAD JA KULULIIGID .......... 9 

5.1 Maksimaalne toetussumma ...................................................................................................... 9 
5.2 Toetuse vorm, hüvitismäär ja kululiik...................................................................................... 9 
5.3  Lõplik toetussumma – arvutamine ........................................................................................... 9 
5.4  Muudetud lõplik toetussumma – arvutamine ......................................................................... 10 

ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD .................................... 10 
6.1 Toetuskõlblikud kulud ........................................................................................................... 10 
6.2 Toetuskõlbmatud kulud .......................................................................................................... 11 
6.3 Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed .............................................................. 11 

4. PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED .............................................................................. 11 

1. JAGU. MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ........................... 11 
ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT .................. 11 

7.1  Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt ............................................................... 11 
7.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed .............................................................................................. 11 

ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS .............................................................. 11 
ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, KEDA EI 

RAHASTA EUROOPA LIIT ..................................................................................... 11 
ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE ......................................................... 12 

10.1  Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad .......................................................................... 12 
10.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed .............................................................................................. 12 

ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD MITTERAHALISTE 
SISSEMAKSETE KASUTAMINE ........................................................................... 12 

ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD MITTERAHALISTE 
SISSEMAKSETE KASUTAMINE ........................................................................... 12 

ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT ...................... 12 
13.1 Allhanke korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad .......................................................... 12 
13.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed .............................................................................................. 12 

ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE ISIKUTE 
POOLT ....................................................................................................................... 13 

ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE .......................................... 13 
ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI VIRTUAALSE 

JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE ............................................................................... 13 
2. JAGU. TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED ................................ 13 

ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS ......................................................................... 13 
17.1 Kohustus esitada taotluse alusel teavet .................................................................................. 13 
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17.2 Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest sündmustest ja 
asjaoludest ............................................................................................................................. 13 

17.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed .............................................................................................. 14 
ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE – TÄIENDAVAD DOKUMENDID .............................. 14 

18.1 Kohustus säilitada deklareeritud kulusid toetavaid andmeid ja muid täiendavaid dokumente
 ............................................................................................................................................... 14 

18.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed .............................................................................................. 14 
ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE ........................................................................................ 14 

19.1 Tulemuste esitamise kohustus ................................................................................................ 14 
19.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed .............................................................................................. 15 

ARTIKKEL 20. ARUANDLUS – MAKSETAOTLUSED .................................................................... 15 
20.1 Üldine aruande esitamise kohustus ........................................................................................ 15 
20.2 Aruandeperiood ...................................................................................................................... 15 
20.3 Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused ................................................................... 15 
20.4 Lõpparuanne – lõppmakse taotlus .......................................................................................... 15 
20.5 Kulude kogusumma teave ...................................................................................................... 16 
20.6 Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring ....................................................................... 16 
20.7 Aruannetes kasutatav keel ...................................................................................................... 16 
20.8 Nõuete mittetäitmise tagajärjed – maksetähtaja peatamine – lepingu lõpetamine ................. 16 
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21.2 Eelmakse – summa – tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa................................................. 16 
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1. PEATÜKK. ÜLDINE 
 
ARTIKKEL 1. LEPINGU ESE  
 
Käesolevas lepingus on sätestatud õigused, kohustused ja tingimused, mida kohaldatakse 2. 
peatükis sätestatud meetme rakendamiseks toetusesaajale antava toetuse suhtes. 
 
 
2. PEATÜKK. MEEDE 
 
ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE [– TÄIENDAV TOETUS] [– ÜHISELT 

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

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

 
[VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või rahvusvahelise 
organisatsiooniga): meede on „ühiselt rahastatud meede”, mis tuleb kooskõlastada 1. lisas 
kirjeldatud „ühismeetmega” [sisestage kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni 
meetme nimetus].] 
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ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV 
 
Meetme kestus on [sisestage arv] kuud alates [vaikimisi VALIK: lepingu jõustumise 
kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast (vt artikkel 58)] [VALIK juhul, kui see on 
meetme jaoks vajalik: sisestage kuupäev]4 (edaspidi „meetme alguskuupäev”).  
 
ARTIKKEL 4. HINNANGULINE EELARVE JA EELARVEÜLEKANDED  
 
4.1 Hinnanguline eelarve 
 
Meetme „hinnanguline eelarve” on esitatud 2. lisas. 
 
See sisaldab hinnangulisi toetuskõlblikke kulusid ja kululiike (vt artiklid 5 ja 6). 
 
4.2  Eelarveülekanded  
 
Ei kohaldata  
 

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

KULULIIGID 
 
5.1 Maksimaalne toetussumma  
 
Maksimaalne toetussumma on 50 000 eurot (viiskümmend tuhat eurot). 
 
5.2 Toetuse vorm, hüvitismäär ja kululiik 
 
Toetusega hüvitatakse 70% meetme toetuskõlblikest kuludest (vt artikkel 6) (edaspidi 
„toetuskõlblike kulude hüvitamise toetus”) (vt 2. lisa). 
 
Meetme hinnangulised toetuskõlblikud kulud on 71 429 eurot (seitsekümmend üks tuhat 
nelisada kakskümmend üheksa eurot). 
 
Toetuskõlblikud kulud (vt artikkel 6) teostatavusuuringu kulude puhul tuleb deklareerida 
kindla summana, mis on sätestatud 2. lisas (st liigina „kindlasummalised kulud”).  
 
5.3 Lõplik toetussumma – arvutamine 
 
Lõplik toetussumma sõltub meetme nõuetekohasest rakendamisest vastavalt lepingu 
tingimustele.  
 

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

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



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

 Horisont 2020 VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi toetusleping (ühe toetusesaajaga), detsember 2013 

10 
 

Selle summa arvutab [komisjon] [amet] – lõppmakse tegemisel (vt artikkel 21) – järgmiste 
etappide kaupa:  
 

1. etapp – hüvitismäära kohaldamine;  
 

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

 
Sel juhul on lõplik toetussumma järgmisest kahest summast väiksem:  
 

- 1. etapis saadud summa või  
 

- 2. etapis saadud summa. 
 

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

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

 
- toetuse vähendamise korral: proportsionaalselt toetusesaajapoolse meetme puuduliku 

rakendamisega või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega (vt artikli 43 lõige 2).  
 
Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on muudetud lõplik toetussumma 
eespool nimetatud kahest summast väiksem.  
 
ARTIKKEL 6. TOETUSKÕLBLIKUD JA TOETUSKÕLBMATUD KULUD  
 
6.1 Toetuskõlblikud kulud 
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A. Teostatavusuuringu kulud (otsesed ja kaudsed kulud) on toetuskõlblikud 
(„toetuskõlblikud kulud”), kui need vastavad 2. lisas kehtestatud kindlale summale ja kui 
meetme vastavaid ülesandeid või osasid on rakendatud nõuetekohaselt kooskõlas 1. lisaga. 
 
6.2 Toetuskõlbmatud kulud  
 
„Toetuskõlbmatud kulud” on: 
 

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

(b) muu ELi või Euratomi toetuse (sh toetused, mille annab liikmesriik ja mida 
rahastatakse ELi või Euratomi eelarvest, ja toetused, mille annab muu organ kui 
[komisjon] [amet] ELi ja Euratomi eelarve täitmiseks) raames hüvitatud kulud. 

 
6.3 Toetuskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed 
 
Deklareeritud kulud, mis on toetuskõlbmatud, lükatakse tagasi (vt artikkel 42).  
 
Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
 
4. PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
1. JAGU. MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET 

NÕUETEKOHASELT 
 
7.1  Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt 
 
Toetusesaaja peab rakendama meedet vastavalt 1. lisas kirjeldatule ning kooskõlas lepingu 
sätetega ja kõigi kohaldatavates ELi, rahvusvahelistes ja riigi õigusaktides sätestatud 
õiguslike kohustustega.  
 
7.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei rakenda meedet (või selle osa) nõuetekohaselt, on vastavad kulud 
toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42). 
 
Kui toetusesaaja ei täida mis tahes muid kohustusi, võib toetust vähendada (vt artikkel 43).  
 
Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS  
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 9. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE POOLT, 

KEDA EI RAHASTA EUROOPA LIIT  
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Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 10. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE 
 
10.1  Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad 
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja osta kaupu, tööd või teenuseid.  
 
Toetusesaaja peab selliste ostude tegemisel tagama parima või (kui see on asjakohane) 
madalaima hinna. Seda tehes peab ta vältima huvide konflikti tekkimist (vt artikkel 35).  
 
Toetusesaaja peab tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud õigusi ka 
nende töövõtjate suhtes. 
 
10.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada 
(vt artikkel 43). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 11. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASU EEST TEHTUD 

MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 12. KOLMANDATE ISIKUTE POOLT TASUTA TEHTUD 

MITTERAHALISTE SISSEMAKSETE KASUTAMINE 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 13. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 
 
13.1 Allhanke korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad 
 
Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võib toetusesaaja sõlmida teatavate 1. lisas 
kirjeldatud meetme ülesannete täitmiseks allhankelepinguid. 
 
Toetusesaaja peab allhankelepingute sõlmimisel tagama parima või (kui see on asjakohane) 
madalaima hinna. Seda tehes peab ta vältima huvide konflikti tekkimist (vt artikkel 35).  
 
Toetusesaaja peab tagama, et komisjon [ja amet], Euroopa Kontrollikoda (ECA) ja Euroopa 
Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 22 ja 23 sätestatud õigusi ka 
nende töövõtjate suhtes. 
 
Toetusesaaja peab tagama, et nende artiklitest 35, 36, 38 ja 46 tulenevad kohustused kehtivad 
ka alltöövõtjate suhtes. 
 
13.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 



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

 Horisont 2020 VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi toetusleping (ühe toetusesaajaga), detsember 2013 

13 
 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 
artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
 
ARTIKKEL 14. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD KOLMANDATE 

ISIKUTE POOLT 
Ei kohaldata 
 
  
ARTIKKEL 15. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE  
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 16. TEADUSTÖÖ INFRASTRUKTUURILE RIIGIÜLESE VÕI 

VIRTUAALSE JUURDEPÄÄSU PAKKUMINE  
Ei kohaldata 
 
 
2. JAGU. TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  
 
ARTIKKEL 17. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS 
 
17.1 Kohustus esitada taotluse alusel teavet  
 
Toetusesaaja peab esitama – nii meetme rakendamise aja kui ka pärast seda – kogu teabe, 
mida taotletakse meetme nõuetekohase rakendamise ja lepingust tulenevate kohustuste 
täitmise kontrollimiseks.  
 
17.2 Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest 

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

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

finantshuve või põhjustada sellega seoses viivitusi, eelkõige: 
 

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

(ii) seotud kolmandate isikute nime, aadressi, õigusliku vormi või organisatsooni liigi 
muutumine;] 

 
(b) asjaolud, mis mõjutavad: 
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(i) toetuse andmise otsust või 
 

(ii) lepingust tulenevate nõuete täitmist. 
 
17.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 
artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 18. ANDMETE SÄILITAMINE – TÄIENDAVAD DOKUMENDID 
 
18.1 Kohustus säilitada deklareeritud kulusid toetavaid andmeid ja muid täiendavaid 

dokumente 
 
Toetusesaajad peavad – kolme aasta jooksul pärast lõppmakse tegemist – säilitama 
asjakohaseid andmeid ja muid täiendavaid dokumente, mis tõendavad 1. lisas kirjeldatud 
meetme vastavate ülesannete või selle osa nõuetekohast rakendamist. Toetusesaaja ei pea 
tegema kindla summana deklareeritud summa tõendamiseks kindlaks tegelikke 
toetuskõlblikke kaetud kulusid ega esitama täiendavaid dokumente (nt 
raamatupidamisaruandeid). 
 
Ta peab need tegema taotluse korral kättesaadavaks (vt artikkel 17) või esitama need 
kontrolli, hindamise, auditi või juurdluse ajal (vt artikkel 22).  
 
Poolelioleva kontrolli, hindamise, auditi, juurdluse, kohtuvaidluse või muu lepingust 
tulenevate nõuete menetlemise korral (sh tulemuste põhjal järelduste tegemine; vt artikkel 22) 
peab toetusesaaja säilitama andmed ja muud täiendavad dokumendid nimetatud menetluste 
lõpuni. 
 
Toetusesaaja peab säilitama algdokumendid. Digitaalseid või digitaliseeritud dokumente 
käsitatakse algdokumentidena, kui need on kohaldatavate riigi õigusaktide kohaselt lubatud. 
[Komisjon] [Amet] võib heaks kiita muud dokumendid peale algdokumendi, kui ta leiab, et 
need tagavad samaväärse kindlusastme. 
 
18.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on ebapiisavalt 
põhjendatud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 19. TULEMUSTE ESITAMINE 
 
19.1 Tulemuste esitamise kohustus  
 
Toetusesaaja peab esitama 1. lisas kindlaksmääratud tulemused nimetatud lisas täpsustatud 
tähtpäevadel ja tingimustel.  
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19.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib [komisjon] [amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 
 
ARTIKKEL 20. ARUANDLUS – MAKSETAOTLUSED 
 
20.1 Üldine aruande esitamise kohustus  
 
Toetusesaaja peab esitama [komisjonile] [ametile] (vt artikkel 52) lõpparuande, sealhulgas 
maksetaotluse.  
 
Aruande koostamisel tuleb kasutada vorme, mille [komisjon] [amet] on sisestanud 
elektroonilisse teabevahetussüsteemi (vt artikkel 52).  
 
20.2 Aruandeperiood 
 
Meetmel on üks aruandeperiood: 
 
 - AP1: esimesest kuust kuuni [X] 
 
20.3 Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused 
 
Ei kohaldata 
 
20.4 Lõpparuanne – lõppmakse taotlus 
 
Toetusesaaja peab esitama [komisjonile] [ametile] (vt artikkel 52) – 60 päeva jooksul pärast 
aruandeperioodi lõppu - lõpparuande, mis sisaldab lõppmakse taotlust. 
 
Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: 

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

(i) ülevaade tulemustest; 
 

(ii) meetme järeldused; 
 

(iii) vastused „küsimustikule”, mis hõlmab meetme rakendamisega seotud 
teemasid ning majanduslikku ja sotsiaalset mõju, eelkõige seoses Horisont 
2020 peamiste tegevusnäitajatega ja Horisont 2020 seirenõuetega. 
 

(b) „lõplik finantsaruanne”, mis sisaldab individuaalseid raamatupidamisaruandeid 
(vt 4. lisa) koos lõppmakse taotlusega.  

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

- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 
 

- deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (vt artikkel 6); 
 

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

 
20.5 Kulude kogusumma teave 
 
Ei kohaldata 
 
20.6 Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring  
 
Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes.  
 
20.7 Aruannetes kasutatav keel 
 
Aruanne (lõplik tehniline ja finantsaruanne, sh raamatupidamisaruanne) tuleb esitada 
lepingus kasutatud keeles. 
 
20.8 Nõuete mittetäitmise tagajärjed – maksetähtaja peatamine – lepingu lõpetamine 
 
Kui esitatud aruanne ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib [komisjon] [amet] 
maksetähtaja peatada (vt artikkel 47) ja kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
Kui toetusesaaja ei täida oma aruannete esitamise kohustust ja kui ta ei täida seda kohustust 
30 päeva jooksul pärast [komisjoni] [ameti] saadetud kirjalikku meeldetuletust, võib lepingu 
lõpetada (vt artikkel 50). 
 
 
ARTIKKEL 21. MAKSED JA MAKSEKORD  
 
21.1 Tehtavad maksed 
 
Toetusesaajale tehakse järgmised maksed: 
  

- üks eelmakse; 
 

- üks lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 20). 
 
 
21.2 Eelmakse – summa – tagatisfondi jaoks kinnipeetav summa 
 
Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajale käibevahendeid. 
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See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. 
 
Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot.  
 
[Komisjon] [Amet] teeb toetusesaajale eelmakse – v.a artikli 48 kohaldamise korral – 
30 päeva jooksul meetme alguskuupäevast (vt artikkel 3) või lepingu jõustumisest (vt artikkel 
58) olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on hilisem. 
 
[Komisjon] [Amet] peab eelmaksest kinni [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] 
eurot, st 5% maksimaalsest toetussummast (vt artikli 5 lõige 1), ja kannab selle üle 
„tagatisfondi”. 
 
21.3 Vahemaksed – summa – arvutamine 
 
Ei kohaldata 
 
21.4 Lõppmakse – summa – arvutamine – tagatisfondi jaoks kinnipeetud summa 

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

{lõplik toetussumma (vt artikli 5 lõige 3), 
 

millest lahutatakse 
 

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

- kui jääk on positiivne, makstakse vabastatud summa täielikult toetusesaajale koos 
lõppmaksena tasumisele kuuluva summaga;  

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

vabastatud summast maha (vt artikli 44 lõike 1 punkt 2). Kui selle tulemusena saadud 
summa: 
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- on positiivne, makstakse see toetusesaajale; 

 
- on negatiivne, nõutakse see sisse.  

 
Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada – toetusesaaja nõusolekuta – muu 
summaga, mille toetusesaaja komisjonile või rakendusametile võlgu on (ELi või Euratomi 
eelarvest), kuni ELi toetuse ülempiirini, mis on toetusesaaja kohta hinnangulises eelarves 
märgitud (vt 2. lisa). 
 
21.5 Teade tasumisele kuuluva summa kohta 
 
[Komisjon] [Amet] teatab ametlikult toetusesaajale tasumisele kuuluva summa ja täpsustab 
lõpliku toetussumma.  
 
Toetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate 
saatmisele artiklites 43 ja 44 sätestatud ärakuulamismenetlus. 
 
21.6 Maksete vääring  
 
[Komisjon] [Amet] teeb maksed eurodes.  
 
21.7 Toetusesaajale tehtavad maksed  
 
Maksed tehakse toetusesaajale.  
 
Toetusesaajale tehtavad maksed vabastavad [komisjoni] [ameti] tema maksekohustusest.  
 
21.8 Maksete pangakonto  
 
[Vaikimisi VALIK: Kõik maksed tehakse järgmisele pangakontole: 
  

Panga nimi: […]  
Filiaali aadress: […]  
Konto omaniku täisnimi: […]  
Täielik kontonumber (sh panga koodid): […]  
[IBAN: […]]5] 
 

 [VALIK, kui toetusesaaja on JRC: Kõik maksed tehakse vastavalt 3b lisale] 
 
21.9 Ülekannete hind  
 
Ülekannete hind tasutakse järgmiselt:  
 

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

- toetusesaaja maksab oma panga küsitud ülekandetasu; 
 

                                                 
5 BIC-kood või SWIFT-kood selliste riikide korral, kus IBANi ei kohaldata. 
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- korduva ülekande põhjustanud isik maksab kõik korduva ülekande kulud. 
 
21.10 Makse kuupäev  
 
[Komisjoni] [ameti] tehtud makseid käsitatakse teostatuna kuupäeval, mil need tema kontolt 
debiteeritakse.  
 
21.11 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
21.11.1. Kui [komisjon] [amet] ei pea kinni makse tähtpäevadest (vt eespool), on 
toetusesaajatel õigus saada viivisintressi vastavalt Euroopa Keskpanga (EKP) eurodes 
toimuvate peamiste refinantseerimistoimingute puhul kohaldatavale määrale (edaspidi 
„viiteintressimäär”), mida on suurendatud 3,5 punkti võrra. Viiteintressimäär on viimase 
maksekuu esimesel päeval kehtiv määr, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja C-seerias.  
 
Kui viivisintress on kuni 200 eurot, makstakse see toetusesaajale üksnes juhul, kui asjaomane 
taotlus esitatakse kahe kuu jooksul pärast hilinenud makse kättesaamist. 
 
Viivisintressi ei tule maksta, kui toetusesaaja on ELi liikmesriik (sh piirkondliku ja kohaliku 
omavalitsuse asutused või muud avaliku sektori asutused, kes tegutsevad käesoleva lepingu 
kohaldamisel liikmesriigi nimel). 
 
Makse tähtaja või maksete peatamist (vt artiklid 47 ja 48) ei käsitata hilinenud maksena. 
 
Viivisintress hõlmab ajavahemikku makse tähtpäevale järgnevast päevast (vt eespool) kuni 
makse kuupäevani (k.a).  
 
Viivisintressi ei võeta lõpliku toetussumma arvutamisel arvesse. 
  
21.11.2. Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 22. KONTROLLID, HINDAMISED, AUDITID JA JUURDLUSED – 

TULEMUSTE PÕHJAL JÄRELDUSTE TEGEMINE 
 
22.1 Komisjoni [ja ameti] korraldatud kontrollid, hindamised ja auditid 
 
22.1.1 Kontrolli teostamise õigus 
 
Komisjon [või amet] kontrollib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – meetme 
nõuetekohast rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist, hinnates muu hulgas 
tulemusi ja aruandeid.  
 
Komisjoni [või ametit] võivad selles abistada välised isikud või asutused. 
 
Komisjon [või amet] võib taotleda ka lisateavet vastavalt artiklile 17. Komisjon [või amet] 
võib nõuda toetusesaajalt sellise teabe esitamist vahetult talle. 
 
Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 
sealhulgas elektroonilisel kujul. 
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22.1.2 Hindamise õigus  
 
Komisjon [või amet] võib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – korraldada hindamisi, 
et kontrollida meetme nõuetekohast rakendamist (sh hinnates tulemusi ja aruandeid), 
lepingust tulenevate kohustuste täitmist ja meetme jätkuvat teaduslikku või tehnilist tähtsust.  
 
Hindamist võib alustada kuni kaks aastat pärast lõppmakse tegemist. Neist teatatakse 
ametlikult toetusesaajale ning nende alguskuupäevana käsitatakse ametliku teate kuupäeva. 
 
Kui hindamine tehakse kolmanda isikuga seoses (vt artiklid 10–16), peab toetusesaaja 
kolmandat isikut sellest teavitama.  
 
Komisjon [või amet] võib teha hindamisi otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt 
(kasutades selleks määratud väliseid isikuid või asutusi). Ta teatab toetusesaajale väliste 
isikute või asutuste andmed. Toetusesaajal on õigus määramine ärisaladusele viidates 
vaidlustada.  
 
Toetusesaaja peab esitama – kindlaksmääratud tähtaja jooksul – kogu teabe ja andmed lisaks 
juba esitatud tulemustele ja aruannetele (sh teabe vahendite kasutamise kohta). Komisjon [või 
amet] võib nõuda toetusesaajalt sellise teabe esitamist vahetult talle.  
 
Toetusesaajal võib paluda osaleda kohtumistel, sealhulgas välisekspertidega.  
 
Kohapealse hindamise korral peab toetusesaaja võimaldama juurdepääsu – sh välistele 
isikutele või asutustele – oma valdustesse ja ruumidesse ning tagama, et nõutud teave on 
hõlpsasti kättesaadav. 
 
Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 
sealhulgas elektroonilisel kujul. 
  
Hindamise tulemuste põhjal koostatakse „hindamisaruanne”.  
 
Komisjon [või amet] esitab ametlikult hindamisaruande toetusesaajale, kellel on 30 päeva 
aega, et ametlikult esitada oma märkused (edaspidi „ärakuulamisega hindamismenetlus”).  
 
Hindamine toimub (ja hindamisaruanded koostatakse) lepingus kasutatud keeles.  
 
22.1.3  Auditeerimise õigus 
 
Komisjon [või amet] võib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – auditeerida meetme 
nõuetekohast rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist.  
 
Auditi tegemist võib alustada kuni kaks aastat pärast lõppmakse tegemist. Neist teatatakse 
ametlikult toetusesaajale ning nende alguskuupäevana käsitatakse ametliku teate kuupäeva. 
 
Kui audit teostatakse kolmanda isikuga seoses (vt artiklid 10–16), peab toetusesaaja 
kolmandat isikut sellest teavitama.  
 
Komisjon [või amet] võib teostada auditeid otseselt (kasutades enda töötajaid) või kaudselt 
(kasutades selleks määratud väliseid isikuid või asutusi). Ta teatab toetusesaajale väliste 
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isikute või asutuste andmed. Toetusesaajal on õigus määramine ärisaladusele viidates 
vaidlustada.  
 
Toetusesaaja peab esitama – kindlaksmääratud tähtaja jooksul – kogu teabe (sh täielikud 
raamatupidamisaruanded, individuaalsed palgatõendid või muu isiklik teave), mis on lepingu 
täitmise kontrollimiseks vajalik. Komisjon [või amet] võib nõuda toetusesaajalt sellise teabe 
esitamist vahetult talle.  
 
Kohapealse auditi korral peab toetusesaaja võimaldama juurdepääsu – sh välistele isikutele 
või asutustele – oma valdustesse ja ruumidesse ning tagama, et nõutud teave on hõlpsasti 
kättesaadav. 
 
Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 
sealhulgas elektroonilisel kujul. 
  
Auditi tulemuste põhjal koostatakse „auditiaruande kavand”.  
 
Komisjon [või amet] esitab ametlikult auditiaruande toetusesaajale, kellel on 30 päeva aega, 
et ametlikult esitada oma märkused (edaspidi „ärakuulamisega auditimenetlus”). Komisjon 
[või amet] võib seda perioodi põhjendatud juhtudel pikendada. 
 
„Lõplikus auditiaruandes” võetakse toetusesaaja esitatud märkusi arvesse. Aruanne 
esitatakse ametlikult toetusesaajale.  
 
Auditid toimuvad (ja auditiaruanded koostatakse) lepingus kasutatud keeles.  
 
Komisjon [või amet] võib ka tutvuda toetusesaaja kohustuslike dokumentidega ühikukulude 
või kindlamääraliste summade [või kindlate summade] perioodilise hindamise kohta. 
 
22.2 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused  
 
Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib vastavalt määrustele nr 883/20136 ja nr 
2185/967 (ja vastavalt nende sätetele ja menetlustele) – igal ajal meetme rakendamise ajal ja 
pärast seda – teostada juurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha 
kindlaks, kas lepingu alusel rahastatud meetmega seoses on esinenud pettust, korruptsiooni 
või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.  
 
22.3 Euroopa Kontrollikoja (ECA) kontrollid ja auditid  
 

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

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

7  Nõukogu määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, 11. november 1996, mis käsitleb komisjoni tehtavat 
kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu 
eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2). 
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Euroopa Kontrollikoda (ECA) võib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 
ja finantsmääruse nr 966/20128 artiklile 161 – igal ajal meetme rakendamise ajal ja pärast 
seda – teostada auditeid. 
 
Kontrollikojal on kontrollide ja auditite teostamiseks juurdepääsuõigus. 
 
22.4 Kontrollid, hindamised, auditid ja juurdlused rahvusvaheliste organisatsioonide 

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

tagajärjed – tulemuste põhjal järelduste tegemine 
 
22.5.1  Käesoleva toetusega seotud tulemused 
 
Käesoleva toetusega seoses teostatud kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus 
saadud tulemuste tulemusel võidakse toetuskõlblikud kulud tagasi lükata (vt artikkel 42), 
toetust vähendada (vt artikkel 43), alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artikkel 44) 
või kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
Kui pärast lõppmakse tegemist kulud tagasi lükatakse või toetust vähendatakse, muudetakse 
selle tulemusel lõplikku toetussummat (vt artikli 5 lõige 4). 
 
Kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus saadud tulemuste tulemusel võidakse 
taotleda 1. lisa muutmist (vt artikkel 55).  
 
Kui kontrollide, hindamiste, auditite või juurdluste käigus avastatakse süsteemseid või 
korduvaid vigu, eeskirjade eiramist, pettust või kohustuste täitmata jätmist, võivad sellel olla 
tagajärjed muudele samadel tingimustel antud ELi või Euratomi toetustele (edaspidi 
„käesoleva toetuse tulemuste põhjal järelduste tegemine muude toetuste kohta”). 
 
Lisaks võib OLAFi juurdluse käigus saadud tulemustele järgneda kriminaalvastutusele 
võtmine riigi õigusnormide alusel. 
 
22.5.2 Muude toetustega seotud tulemused  
 
Komisjon [või amet] võib teha muude toetuste puhul saadud tulemuste põhjal järeldusi 
käesoleva toetuse kohta (edaspidi „muude toetuste tulemuste põhjal järelduste tegemine 
käesoleva toetuse kohta”), kui: 
                                                 
8  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 
määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1). 
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(a) leitakse, et toetusesaaja on muude sarnastel tingimustel antud ELi või Euratomi 

toetuste puhul teinud süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime 
pettuse või jätnud kohustused täitmata selliselt, et see avaldab käesolevale toetusele 
suurt mõju, ja 

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

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

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

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

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

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

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

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

(ii) ei esita muudetud raamatupidamisaruandeid.  
 

Toetusesaajal on märkuste ja muudetud raamatupidamisaruannete esitamiseks või 
nõuetekohaselt põhjendatud alternatiivse parandusmeetodi väljapakkumiseks aega 
90 päeva pärast teatise kättesaamist. Komisjon [või amet] võib seda perioodi põhjendatud 
juhtudel pikendada. 
 
Komisjon [või amet] määrab tagasilükkamisele kuuluvad summad kindlaks muudetud 
raamatupidamisaruannete põhjal, kui need on heaks kiidetud. 
 
Kui komisjonile [või ametile] ei esitata märkusi või muudetud raamatupidamisaruandeid või 
ta ei kiida märkusi või väljapakutud alternatiivset parandusmeetodit heaks või ei kiida heaks 
muudetud raamatupidamisaruandeid, teatab ta ametlikult toetusesaajale, et kohaldab esialgu 
teatatud parandusmäära ekstrapoleerimiseks. 
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Kui komisjon [või amet] kiidab toetusesaaja väljapakutud alternatiivse parandusmeetodi 
heaks, teatab ta ametlikult heakskiidetud alternatiivse parandusmeetodi kohaldamisest.  
 
22.5.3.2. Kui tulemused puudutavad puudulikku kohaldamist või muu kohustuse 
mittetäitmist, sisaldab ametlik teatis järgmist: 
 

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

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

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

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

 
Kui komisjon [või amet] kiidab toetusesaaja väljapakutud alternatiivse kindla määra heaks, 
teatab ta ametlikult heakskiidetud alternatiivse kindla määra kohaldamisest.  
 
22.6 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on ebapiisavalt 
põhjendatud kulud toetuskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt artikkel 42).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 23. MEETME MÕJU HINDAMINE 
 
23.1 Õigus hinnata meetme mõju 
 
Komisjon [või amet] võib teha meetme mõju vahe- ja lõplikke hindamisi, mille käigus 
võrreldakse seda mõju [ELi] [Euratomi] programmi eesmärgiga.  
 
Hindamist võib alustada meetme rakendamise ajal ja kuni [vaikimisi VALIK: viis] [VALIK 
madala maksumusega toetuste korral: kolm] aastat pärast lõppmakse tegemist. Hindamise 
alguskuupäevana käsitatakse toetusesaajale ametliku teate saatmise kuupäeva. 
  
Komisjon [või amet] võib teha selliseid hindamisi otseselt (kasutades enda töötajaid) või 
kaudselt (kasutades selleks määratud väliseid asutusi või isikuid). 
 
Toetusesaaja peab esitama kogu teabe, mis on meetme hindamiseks asjakohane, sealhulgas 
elektroonilise teabe. 
 
23.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib komisjon [või amet] 
kohaldada 6. peatükis kirjeldatud meetmeid.  
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3. JAGU. TAUSTTEABE JA TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA 

KOHUSTUSED 
 
1. ALAJAGU. ÜLDINE 
 
ARTIKKEL 23a. INTELLEKTUAALOMANDI HALDAMINE  
 
Ei kohaldata 
 
 
2. ALAJAGU. TAUSTTEABEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  
 
ARTIKKEL 24. TAUSTTEAVET KÄSITLEV KOKKULEPE 
 
Ei kohaldata 
 
 
ARTIKKEL 25. TAUSTTEABE KASUTUSÕIGUS  
 
Ei kohaldata 
 
3. ALAJAGU. TULEMUSTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 26. TULEMUSTE OMANDIÕIGUS  
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 27. TULEMUSTE KAITSMINE – ELi-POOLSE RAHASTAMISE 

NÄHTAVUS 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 28. TULEMUSTE KASUTAMINE  
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 29. TULEMUSTE LEVITAMINE – AVATUD JUURDEPÄÄS – ELi-

POOLSE RAHASTAMISE NÄHTAVUS 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 30. TULEMUSTE EDASIANDMINE JA LITSENTSIDE ANDMINE 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 31. TULEMUSTE KASUTUSÕIGUS 
 
Ei kohaldata 
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4. JAGU. MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 
 
ARTIKKEL 32. TEADLASTE TÖÖLEVÕTMINE JA TÖÖTINGIMUSED 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 33. SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 34. EETIKA  
 
34.1 Üldine kohustus järgida eetikapõhimõtteid 
 
Toetusesaaja peab rakendama meedet kooskõlas järgmisega: 
 

(a) eetikapõhimõtted (sh teadusuuringute terviklikkuse kõrgeimad standardid – mis on 
sätestatud näiteks Euroopa Liidu teadusuuringute terviklikkuse juhendis9 –, 
sealhulgas eelkõige võltsimise, plagieerimise ja muu teadusuuringuid puudutavate 
eeskirjade rikkumise vältimine) ja  
 

(b)  kohaldatavad rahvusvahelised, ELi ja riigi õigusnormid.  
 

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

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

(b) ette nähtud muutma inimese genotüüpi, mis võib kõnealused muudatused päritavaks 
muuta (v.a sugunäärmete vähi raviga seotud teadusuuringud, mida võib rahastada), 
või 
  

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

 
34.2 Eetikaküsimusi tekitav tegevus 
 
Eetikaküsimusi tekitav tegevus peab vastama 1. lisas esitatud eetikanõuetele.  
 
Toetusesaaja peab enne eetikaküsimusi tekitava tegevuse alustamist esitama (vt artikkel 52) 
[komisjonile] [ametile] järgmiste dokumentide koopia: 
 
                                                 
9  ALLEA (All European Academies) ja Euroopa Teadusfondi (ESF) Euroopa Liidu teadusuuringute 

terviklikkuse juhend, märts 2011. 
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf. 
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(a) riigi õigusnormide kohaselt nõutav eetikakomitee arvamus ja 
 

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

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

- need on nimetatud 1. lisas või  
 

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

 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
34.4 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada 
(vt artikkel 43) ja lepingu võib lõpetada (vt artikkel 50).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  
 
ARTIKKEL 35. HUVIDE KONFLIKT  
 
35.1 Kohustus vältida huvide konflikti 
 
Toetusesaaja peab võtma kõik meetmed, mis aitavad ennetada olukorda, kus meetme 
erapooletut ja objektiivset rakendamist ohustavad majanduslike, poliitiliste või rahvuslike 
huvide või perekonna- või emotsionaalsete sidemetega seotud põhjused või muud põhjused, 
mis tulenevad ühistest huvidest (edaspidi „huvide konflikt”). 
 
Ta peab viivitamata teavitama [komisjoni] [ametit] ametlikult olukorrast, mis kujutab endast 
või võib põhjustada huvide konflikti, ning koheselt võtma kõik vajalikud meetmed sellise 
olukorra kõrvaldamiseks.  
 
[Komisjon] [Amet] võib kontrollida võetud meetmete asjakohasust ja nõuda täiendavate 
meetmete võtmist kindlaksmääratud tähtajaks. 
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35.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 
artikkel 43) ja lepingu võib lõpetada (vt artikkel 50). 
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 36. KONFIDENTSIAALSUS 
 
36.1 Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus 
 
Pooled peavad tagama kõigi selliste andmete, dokumentide või muu materjali (mis tahes 
vormis) konfidentsiaalsuse, mis tunnistati selle avalikustamise ajal konfidentsiaalseks 
(edaspidi „konfidentsiaalne teave”). 
 
Nad võivad kasutada konfidentsiaalset teavet lepingu rakendamiseks.  
 
Konfidentsiaalsuskohustust ei kohaldata enam, kui: 
 

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

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

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

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

(e) teabe avalikustamist nõutakse ELi või riigi õigusnormidega.  
 
36.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada 
(vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 37. JULGEOLEKUALASED KOHUSTUSED 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 38. MEETME REKLAAMIMINE – ELi-POOLSE RAHASTAMISE 

NÄHTAVUS 
 
38.1 Toetusesaaja teavitamistegevus 
 
Toetusesaaja peab reklaamima meedet ja selle tulemusi.  
 
Iga meetmega seotud teavitamistegevuse puhul tuleb 
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(a) esitada nähtavalt ELi embleem ja  

 
(b) lisada järgmine tekst: 

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

 
Iga meetmega seotud teavitamistegevuse puhul tuleb viidata, et see kajastab üksnes autori 
seisukohti ja [komisjon] [amet] ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest. 
 
38.2 [Komisjoni] [Ameti] teavitamistegevus 
 
Ei kohaldata  
 
38.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 
 
Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada 
(vt artikkel 43).  
 
Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
 
ARTIKKEL 39. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE  
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 40. [KOMISJONI][AMETI] VASTU OLEVATE MAKSENÕUETE 

ÜLEANDMINE  
 
Toetusesaaja ei tohi anda oma maksenõudeid [komisjoni] [ameti] vastu üle kolmandale 
isikule, välja arvatud juhul, kui [komisjon] [amet] selle kirjaliku põhjendatud taotluse alusel 
heaks kiidab.  
 
Kui [komisjon] [amet] ei ole üleandmist heaks kiitnud või kui tema tingimusi ei järgita, ei ole 
üleandmisel talle mingisugust mõju. 
 
Mingil juhul ei vabasta üleandmine toetusesaajat kohustustest, mis tal [komisjoni] [ameti] ees 
on. 
 
 
5. PEATÜKK. TOETUSESAAJA ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS [– 

SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA] [– SUHTED ÜHISMEETME 
PARTNERITEGA] 

 
ARTIKKEL 41. TOETUSESAAJA ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS [– 

SUHTED TEISTE TOETUSESAAJATEGA] [– SUHTED 
ÜHISMEETME PARTNERITEGA] 

 
41.1 Ülesanded ja vastutus [komisjoni] [ameti] ees 
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Toetusesaaja kannab täit vastutust meetme rakendamise ja lepingust kinnipidamise eest.  
 
Toetusesaaja vastutab isiklikult järgmise eest: 
 

(a) järelevalve teostamine meetme nõuetekohase rakendamise üle (vt artikkel 7); 
 

(b) [komisjoni] [ameti] kohene teavitamine kõigist sündmustest või asjaoludest, mis 
võivad märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või põhjustada sellega 
seoses viivitusi (vt artikkel 17); 

 
(c) [komisjonile] [ametile] vajalike vormide ja aruannete esitamine (vt artiklid 19 ja 

20);  
 

(d)  [komisjonile] [ametile] nende poolt nõutavate dokumentide või teabe õigeaegne 
esitamine,  

 
kusjuures toetusesaaja ei tohi neid ülesandeid edastada allhankelepinguga ühelegi kolmandale 
isikule. 
 
41.2 Ülesannete ja vastutuse omavaheline jaotus 
 
Ei kohaldata 
 
41.3 Toetusesaajate omavahelised kokkulepped – konsortsiumileping 
 
Ei kohaldata 
 
41.4 Suhted teiste toetusesaajatega – koostööleping  
 
[VALIK täiendavate toetuste korral, kui need on tööprogrammiga ette nähtud: 
Toetusesaaja peab sõlmima teiste toetusesaajatega kirjaliku „koostöölepingu”, millega 
kooskõlastatakse lepingus ja täiendavate toetuste lepingu(te)s sätestatud meetmed (vt artikkel 
2), ja mis hõlmab näiteks: 
 

- tõhusaid otsustusprotsesse ja 
  

- vaidluste lahendamise korda.  
 
Koostööleping ei tohi sisaldada ühtegi lepinguga vastuolus olevat sätet. 
 
Toetusesaaja 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. 
 
Toetusesaaja peab andma teistele toetusesaajatele õiguse kasutada oma tulemusi täiendava 
toetuse lepingu(te) kohaldamiseks (vt artikli 31 lõige 6). 
 



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

 Horisont 2020 VKEdele ettenähtud vahendi 1. etapi toetusleping (ühe toetusesaajaga), detsember 2013 

31 
 

Toetusesaaja peab jagama oma tehnilisi aruandeid (vt artikli 20 lõiked 3 ja 4). Kohaldatakse 
artiklis 36 sätestatud konfidentsiaalsusega seotud kohustusi.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
41.5 Suhted ühismeetme partneritega – kooskõlastuskokkulepe 
  
[VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või rahvusvahelise 
organisatsiooniga): Toetusesaaja peab sõlmima „kooskõlastuskokkuleppe” kolmanda riigi 
või rahvusvahelise organisatsiooni meetme partneritega (vt artikkel 2), mis hõlmab näiteks: 
 

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

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

juurdepääsuõiguste osas); 
 

- sisevaidluste lahendamise korda; 
 

- vastutus-, kahjude hüvitamise ja konfidentsiaalsuskokkuleppeid kummagi meetme 
puhul. 

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

TAGASINÕUDMINE – KARISTUSED – KAHJUD – PEATAMINE – 
LÕPETAMINE – VÄÄRAMATU JÕUD  

 
1. JAGU. KULUDE TAGASILÜKKAMINE – TOETUSE VÄHENDAMINE – 

TAGASINÕUDMINE – KARISTUSED 
 
ARTIKKEL 42. TOETUSKÕLBMATUTE KULUDE TAGASILÜKKAMINE 
 
42.1 Tingimused  
 
42.1.1. [Komisjon] [amet] lükkab – vahemakse või lõppmakse tegemise ajal või selle järel 
– tagasi kõik toetuskõlbmatud kulud (vt artikkel 6), eelkõige pärast kontrolle, hindamisi, 
auditeid või uurimisi (vt artikkel 22). 
 
42.1.2. Tagasilükkamise põhjuseks võib olla ka muude toetuste tulemuste põhjal 
järelduste tegemine käesoleva toetuse kohta kooskõlas artikli 22 lõike 5 punktis 2 
sätestatud tingimustega.  
 
 
42.2 Tagasilükatavad toetuskõlbmatud kulud – arvutamine – menetlus 
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Toetuskõlbmatud kulud lükatakse tagasi proportsionaalselt meetme rakendamata jäänud 
ülesannete või osadega. 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi ilma toetussummat vähendamata (vt artikkel 
43) või alusetult makstud summasid tagasi nõudmata (vt artikkel 44), edastab ta 
toetusesaajale kulude tagasilükkamise, kõnealuste summade ja tagasilükkamise põhjuste 
kohta ametliku teate (vajaduse korral koos teatisega tasumisele kuuluva summa kohta; vt 
artikli 21 lõige 5). Toetusesaaja võib – 30 päeva jooksul pärast teatise saamist – esitada 
[komisjonile] [ametile] ametliku teate sellega mitte nõustumisest ja mittenõustumise 
põhjustest.  
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi ning lisaks vähendab toetust või nõuab 
alusetult makstud summad tagasi, teatab ta tagasilükkamisest ametlikus toetuse 
vähendamist või tagasinõudmist puudutavas „eelteates”, nagu on sätestatud artiklites 43 ja 
44. 
 
42.3 Mõju 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi vahemakse või lõppmakse tegemise ajal, 
arvestab ta need meetme rakendamiseks perioodilises või lõplikus kokkuvõtlikus 
raamatupidamisaruandes deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest maha (vt artikli 20 
lõiked 3 ja 4). Seejärel arvutab ta artikli 21 lõigetes 3 või 4 sätestatu kohaselt välja vahe- või 
lõppmakse. 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab perioodilises finantsaruandes deklareeritud kulud tagasi pärast 
vahemakset, kuid enne lõppmakse tegemist, arvestab ta need meetme rakendamiseks 
järgmises perioodilises või kokkuvõtvas lõplikus raamatupidamisaruandes deklareeritud 
rahastamiskõlblikest kogukuludest maha. Seejärel arvutab ta artikli 21 lõigetes 3 või 4 
sätestatu kohaselt välja vahe- või lõppmakse. 
 
Kui [komisjon] [amet] lükkab kulud tagasi pärast lõppmakse tegemist, arvestab ta 
tagasilükatud summa toetusesaaja poolt kokkuvõtlikus lõplikus raamatupidamisaruandes 
deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest maha. Seejärel arvutab ta artikli 5 lõike 4 
kohaselt välja muudetud lõpliku toetussumma.  
 
ARTIKKEL 43. TOETUSE VÄHENDAMINE 
 
43.1 Tingimused 
 
43.1.1. [Komisjon] [amet] võib – lõppmakse tegemise ajal või selle järel – vähendada 
maksimaalset toetussummat (vt artikli 5 lõige 1), juhul, kui meedet pole 1. lisas kirjeldatu 
kohaselt nõuetekohaselt rakendatud või on rikutud muud lepingus sätestatud kohustust. 
 
43.1.2. [Komisjon] [amet] võib maksimaalset toetussummat vähendada ka tehes järeldusi 
muude toetuste tulemuste põhjal käesoleva toetuse kohta, artikli 22 lõike 5 punktis 2 
sätestatud tingimustel. 
 
43.2 Vähendatav summa – arvutamine – menetlus 
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Vähendatava summa suurus on proportsionaalne meetme ebakorrektse rakendamise või 
rikkumise tõsidusega.  
 
[Komisjon] [amet] esitab toetusesaajale enne toetuse vähendamist ametliku „eelteate”:  
 

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

- kutsudes üles 30 päeva jooksul alates teatise saamisest esitama omapoolseid märkusi.  
 
Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või ta otsustab toetust esitatud märkustele 
vaatamata vähendada, saadab ta toetuse vähendamise kohta ametliku kinnituse (vajadusel 
koos teatega sissenõutavatest summadest; vt artikkel 21). 
 
43.3 Mõju  
 
Kui [komisjon] [amet] vähendab toetust lõppmakse tegemise ajal, arvutab ta meetme jaoks 
vähendatud toetussumma ja määrab kindlaks lõppmaksena makstava summa (vt artikli 5 
lõike 3 punkt 4 ja artikli 21 lõige 4). 
 
Kui [komisjon] [amet] vähendab toetust pärast lõppmakse tegemist, arvutab ta muudetud 
lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 4). Kui muudetud lõplik toetussumma on lõplikust 
toetussummast väiksem, nõuab [komisjon] [amet] vaheosa tagasi (vt artikkel 44).  
 
ARTIKKEL 44. ALUSETULT MAKSTUD SUMMADE TAGASINÕUDMINE  
 
44.1 Tagasinõutav summa – arvutamine – menetlus 
 
[Komisjon] [amet] nõuab – kas lõppmakse tegemise ajal või selle järel – tagasi kõik 
väljamakstud summad, mis ei ole lepinguga kooskõlas.  
 
44.1.1. Tagasinõudmine pärast toetusesaaja osalemise lõpetamist 
 
Ei kohaldata 
 
44.1.2. Tagasinõudmine lõppmakse tegemisel 
 
Kui lõppmakse võtab tagasinõudmise vormi (vt artikli 21 lõige 4), saadab [komisjon] [amet] 
toetusesaajale sellekohase ametliku „eelteate”:  
 

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

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

- kutsudes üles 30 päeva jooksul alates teatise saamisest esitama omapoolseid märkusi.  
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Kui ühtegi märkust ei esitata või kui [komisjon] [amet] otsustab saadud märkustele 
vaatamata tagasinõudmisega jätkata, kinnitab ta sissenõudmise (koos teatega nõutavatest 
summadest; vt artikli 21 lõige 5), ja: 
 

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

 
- esitab toetusesaajale ametliku võlateate tagasinõutava summa ja tagatisfondi jaoks 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- kus teatab tagasimakse nõudmise kavatsusest, lõppmakse summast ja tagasinõudmise 
põhjustest, ning 
 

- kutsudes üles 30 päeva jooksul alates teatise saamisest esitama omapoolseid märkusi.  
 
Kui märkusi ei esitata või [komisjon] [amet] otsustab esitatud märkustest hoolimata 
tagasinõudmist jätkata, kinnitab ta tagasinõutava summa ja edastab toetussaajale ametliku 
võlateate. Selles teates on täpsustatud ka makse tegemise tingimused ja tähtaeg.  
 
Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, nõuab [komisjon] [amet] selle 
summa sisse:  
  

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

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

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

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

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

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

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

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

valeandmeid (või on jätnud nõutud andmed esitamata). 
 

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

- teatades talle karistuse määramise kavatsusest, selle kestusest ja põhjustest ning 
 

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

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

 
Erandjuhtudel võib [komisjon] [amet] ELi finantshuvide kaitseks teha tasaarvestuse 
enne võlateates märgitud maksetähtaega; 
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(b)  andes asja kohtusse või võttes vastu täitmisele pööratava otsuse Euroopa Liidu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(b) tehnilisi või finantsaruandeid pole esitatud või need on puudulikud või on vaja 
täiendavat teavet, või 
 

(c) on kahtlus, et raamatupidamisaruannetes deklareeritud kulud pole toetuskõlblikud, 
ning on vaja korraldada täiendavad kontrollid, hindamised, auditid või juurdlused. 

 
47.2 Menetlus 
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[Komisjon] [amet] teatab toetusesaajale ametlikult makse tähtaja peatamisest ja selle 
põhjustest.  
 
Peatamine jõustub [komisjoni] [ameti] poolt teate saatmise päeval (vt artikkel 52).  
 
Kui makse tähtaja peatamise tingimusi enam ei täideta, siis peatamine lõpetatakse – ja 
taasalustatakse järelejäänud perioodi. 
 
Kui peatamine kestab üle kahe kuu, võib toetusesaaja teha [komisjonile] [ametile] peatamise 
jätkumise kohta järelepärimise.  
 
Kui makse tähtaja peatamise põhjuseks on tehniliste või finantsaruannete nõuetele 
mittevastamine (vt artikkel 20) ja muudetud aruannet pole esitatud või see esitati, kuid lükati 
samuti tagasi, võib [komisjon] [amet] ka lepingu lõpetada (vt artikli 50 lõike 3 punkti 1 
alapunkt l). 
 
ARTIKKEL 48. MAKSETE PEATAMINE  
 
48.1 Tingimused  
 
[Komisjon] [amet] võib – igal ajal – kas täielikult või osaliselt peatada eelmakse ja 
vahemaksed või lõppmakse, kui toetusesaaja: 
 

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

 
(b) toetusesaaja on – muude sarnastel tingimustel antud ELi või Euratomi toetuste puhul 

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

 
48.2 Menetlus 
 
Enne maksete peatamist saadab [komisjon] [amet] toetusesaajale ametliku teate:  
 

- teatades oma makse peatamise kavatsusest ja selle põhjustest ning  
 

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

 
Peatamine jõustub [komisjoni] [ameti] poolt kinnitusteate saatmise päeval.  
 
Kui maksete jätkamise tingimused on täidetud, siis peatamine lõpetatakse. Komisjon 
teavitab sellest ametlikult toetusesaajat. 
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Toetusesaaja ei pea peatamise ajal perioodilisi aruandeid esitama (vt artikli 20 lõige 3). Kui 
[komisjon] [amet] jätkab maksete tegemist, võib toetusesaaja lisada need järgmisesse 
perioodilisse aruandesse. 
 
Toetusesaaja võib meetme rakendamise peatada (vt artikli 49 lõige 1) või lepingu lõpetada 
(vt artikli 50 lõiked 1 ja 2). 
 
ARTIKKEL 49. MEETME RAKENDAMISE PEATAMINE  
 
49.1 Meetme rakendamise peatamine toetusesaaja poolt 
 
49.1.1. Tingimused  
 
Toetusesaaja võib peatada meetme või selle osa rakendamise, kui eriolukord – eelkõige 
vääramatu jõud (vt artikkel 51) – muudab selle rakendamise võimatuks või erakordselt 
raskeks.  
 
49.1.2. Menetlus 
 
Toetusesaaja peab [komisjoni] [ametit] peatamisest viivitamata ametlikult teavitama 
(vt artikkel 52), tuues välja: 
 

- lõpetamise põhjused ja  
 

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

(a) kui toetusesaaja on teinud või kahtlustatakse, et on teinud tõsiseid vigu, eiranud 
eeskirju, pannud toime pettuse või pole täitnud pakkumismenetluse käigus või 
käesoleva lepinguga sätestatud kohustusi;  
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(b) kui toetusesaaja on – muude sarnastel tingimustel antud ELi või Euratomi toetuste 
puhul – teinud süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime 
pettuse või jätnud kohustused täitmata, nii et sellel on märkimisväärsed tagajärjed 
käesolevale toetusele („muude toetuste tulemuste põhjal järelduste tegemine 
käesoleva toetuse kohta”; vt artikli 22 lõike 5 punkt 2), või  
 

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

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

- teatades oma kavatsusest meetme rakendamine peatada ja selle põhjustest ning  
 

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

Kui [komisjonile] [ametile] märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele 
vaatamata menetlust jätkata, edastab ta peatamise kohta ametliku kinnituse. Vastasel korral 
edastab ta ametliku teate selle kohta, et menetlust ei jätkata.  
 
Peatamine jõustub viis päeva pärast seda, kui toetusesaaja on kinnituse kätte saanud (või 
teatises osutatud hilisemal kuupäeval). 
 
Peatamine lõpetatakse, kui meetme rakendamise jätkamiseks vajalikud tingimused on 
täidetud.  
 
Toetusesaajale teatatakse peatamise lõpetamisest ametlikult ja lepingut muudetakse, et 
sätestada meetme jätkamise kuupäev, pikendada meetme kestust ja teha muud muudatused, et 
kohandada meede uue olukorraga (vt artikkel 55) – välja arvatud juhul, kui leping on juba 
lõpetatud (vt artikkel 50). 
 
Peatamise lõpetamine jõustub muudetud lepingus sätestatud kuupäeval. See kuupäev võib 
olla varasem muudetud lepingu jõustumise kuupäevast.  
 
Peatamise ajal tekkinud kulud ei ole toetuskõlblikud (vt artikkel 6). 
 
Toetusesaaja ei saa nõuda [komisjoni] [ameti] poolt tehtud peatamisest tingitud kahjude 
hüvitamist (vt artikkel 46). 
 
Meetme rakendamise peatamine ei mõjuta [komisjoni] [ameti] õigust leping lõpetada 
(vt artikkel 50), toetust vähendada või alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artiklid 43 
ja 44). 
 
ARTIKKEL 50. LEPINGU LÕPETAMINE  
 
50.1 Lepingu lõpetamine toetusesaaja poolt  
 
50.1.1. Tingimused ja menetlus 
 
Toetusesaaja võib lepingu lõpetada. 
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Toetusesaaja peab [komisjoni] [ametit] lõpetamisest viivitamata teavitama (vt artikkel 52), 
tuues välja: 
 

- lõpetamise põhjused ja  
 

- lõpetamise jõustumise kuupäeva. See kuupäev peab olema teatise kuupäevast hilisem. 
 
Kui põhjusi ei esitata või kui [komisjon] [amet] leiab, et esitatud põhjused lõpetamist ei 
õigusta, peetakse lepingut „ebakorrektselt lõpetatuks”. 
 
Lõpetamine jõustub teatises osutatud kuupäeval. 
 
50.1.2. Mõju 
 
Toetusesaaja peab 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama lõpparuande 
(vt artikkel 20). 

 
Kui [komisjon] [amet] ei saa aruannet määratud tähtajaks (vt eespool), kulusid ei hüvitata. 
 
[Komisjon] [amet] arvutab esitatud aruande, toetuskõlblike kulude ja muude lepinguliste 
kohustuste täitmise põhjal välja lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 3) ja lõppmakse 
(vt artikkel 21).  
 
Ebakorrektse lõpetamise korral vähendatakse toetust 100% (vt artikkel 43). 
 
50.2 Ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine toetusesaajate poolt  
 
Ei kohaldata 
 
50.3 Lepingu lõpetamine [komisjoni] [ameti] poolt  
 
50.3.1. Tingimused 
 
[Komisjon] [amet] võib lepingu lõpetada, kui: 

 
(a) ei kohaldata; 
 
(b) muudatus toetusesaaja [(või temaga seotud kolmandate isikute)] õiguslikus, rahalises, 

tehnilises, organisatsioonilises või omandiõiguse olukorras mõjutab tõenäoliselt 
oluliselt või pidurdab meetme rakendamist või seab kahtluse alla toetuse andmise 
otsuse; 

 
(c) ei kohaldata;  
  
(d) meetme rakendamist takistab vääramatu jõud (vt artikkel 51) või toetusesaaja on selle 

peatanud (vt artikli 49 lõige 1) ja: 
 

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

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

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

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

vastu võtta) on mõistetud süüdi ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud 
tõendatud süüteos; 

 
(g) toetusesaaja ei täida riigi maksu- ja sotsiaalkindlustusalaseid õigusnorme;  

 
(h) meede on minetanud teadusliku või tehnoloogilise tähtsuse; 

 
(i) [VALIK ühismeetmete korral (ühine projektikonkurss kolmanda riigiga või 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(m)  kui toetusesaaja on – muude sarnastel tingimustel antud ELi või Euratomi toetuste 

puhul – teinud süsteemseid või korduvaid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime 
pettuse või jätnud kohustused täitmata, nii et sellel on märkimisväärsed tagajärjed 
käesolevale toetusele („muude toetuste tulemuste põhjal järelduste tegemine 
käesoleva toetuse kohta”). 

 
50.3.2  Menetlus  
 
Enne lepingu lõpetamist saadab [komisjoni] [amet] toetusesaajale ametliku teate:  
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- teatades lõpetamiskavatsusest ja selle põhjustest ning 
 

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

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

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

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

 
50.3.3 Mõju  

 
Toetusesaaja peab 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama lõpparuande 
(vt artikkel 20). 
 
Kui [komisjon] [amet] ei saa aruannet määratud tähtajaks (vt eespool), kulusid ei hüvitata. 
 
[Komisjon] [amet] arvutab esitatud aruande, toetuskõlblike kulude ja muude lepinguliste 
kohustuste täitmise põhjal välja lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 3) ja lõppmakse 
(vt artikkel 21).  
 
See ei mõjuta [komisjoni] [ameti] õigust toetust vähendada (vt artikkel 43) või haldus- või 
finantskaristusi määrata (artikkel 45).  
 

Toetusesaaja ei saa nõuda [komisjoni] [ameti] poolt algatatud lõpetamisest tulenevate 
kahjude hüvitamist (vt artikkel 46). 

 
4. JAGU. VÄÄRAMATU JÕUD 
 
ARTIKKEL 51. VÄÄRAMATU JÕUD  
 
51.1 Vääramatu jõud 
 
„Vääramatu jõud” on olukord või sündmus, mis: 
 

- takistab kummalgi poolel täita lepingust tulenevaid kohustusi,  
 

- oli ettenägematu, erandlik olukord ja väljaspool poolte mõjuvõimu, 
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- ei olnud põhjustatud nendepoolsest (ega tegevusse kaasatud kolmandate isikute 
poolsest) veast ega hooletusest ning 
 

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

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

- töövaidlused või streigid või 
 

- finantsraskused. 
 

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

- olema kirjalik ja  
 

- kandma lepingu numbrit. 
 

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

- postiteenuse pakkuja poolt registreeritud kättetoimetamise kuupäeval või 
 

- postkontorist kättesaamise tähtajal. 
  

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

[sisestage veebiaadress] 
 
[Komisjon] [Amet] teavitab selle veebiaadressi muutumisest toetusesaajat ametlikult ette. 
 
Paberkandjal ametlikud teated (ainult pärast lõppmakse tasumist), mis on adresseeritud 
[komisjonile] [ametile], peavad olema saadetud järgmisele aadressile:  

 
[Euroopa Komisjon] [Ameti nimi]  
[Peadirektoraat] [Osakond] [täielik] 
[Direktoraat [täielik]] 
Üksus [täielik] 
[Sihtnumber, linn ja riik] 
 

Paberkandjal ametlikud teated (ainult pärast lõppmakse tasumist), mis on adresseeritud 
toetusesaajale, tuleb saata tema juriidilisele aadressile, mis on kantud toetusesaajate 
registrisse (elektroonilises teabevahetussüsteemis).  
 
ARTIKKEL 53. LEPINGU TÕLGENDAMINE  
 
53.1 Tingimuste ülimuslikkus lisade suhtes 
 
Lepingu tingimused on selle lisade suhtes ülimuslikud. 
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2. lisa sätted on ülimuslikud 1. lisa suhtes. 
 
53.2 Privileegid ja immuniteedid  
 
[VALIK kõigile rahvusvahelistele organisatsioonidele: Mitte midagi lepingus ei või 
tõlgendada [sisestage rahvusvahelis(t)e organisatsiooni(de) nimi (nimed)] nende 
kaasdokumentidega või rahvusvahelise õigusega omistatud privileegide või immuniteetide 
äravõtmisena.] 
 
[VALIK: ei kohaldata] 
 
ARTIKKEL 54. PERIOODIDE, KUUPÄEVADE JA TÄHTAEGADE ARVUTAMINE  
 
Vastavalt määrusele nr 1182/7110 arvutatakse päevades, kuudes või aastates väljendatud 
perioode alates neid alustava sündmuse toimumise hetkest.  
 
Sündmuse toimumise päeva ei loeta perioodi sisse. 
  
ARTIKKEL 55. LEPINGU MUUTMINE  
 
55.1 Tingimused 
 
Lepingut võib muuta, v.a juhul, kui muudatus põhjustab lepingu muutmise, mis seaks 
kahtluse alla toetuse andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.  
 
Muudatuste tegemist võivad taotleda kõik pooled. 
 
55.2 Menetlus 
 
Muudatust taotlev pool peab esitama elektroonilises teabevahetussüsteemis allkirjastatud 
muudatuse taotluse (vt artikkel 52). 
 
Muudatuse taotlus peab sisaldama: 
 

- lõpetamise põhjusi; 
 

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

                                                 
10  Nõukogu määrus (EMÜ, Euratom) nr 1182/71, 3. juuni 1971, millega määratakse kindlaks ajavahemike, 

kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1). 
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Muudatus hakkab kehtima poolte kokkulepitud kuupäeval või sellise kokkuleppe 
puudumisel muudatuse jõustumise kuupäeval.  
 
ARTIKKEL 56. LEPINGUGA ÜHINEMINE 
 
Ei kohaldata 
 
ARTIKKEL 57. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE  
 
57.1 Kohaldatav õigus 
 
Lepingu suhtes kohaldatakse ELi õigust, millele vajaduse korral lisandub Belgia õigus. 
[VALIK rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes ei aktsepteeri liidu õiguse kohaldamist: 
v.a [sisestage asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide nimi (nimed)].] 
 
[VALIK rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes aktsepteerivad liidu õiguse, mitte aga 
Belgia õiguse kohaldamist: [Sisestage asjakohaste rahvusvahelise organisatsiooni nimi 
(nimed)] korral juhindutakse lepingu puhul kohaldatavast ELi õigusest, millele vajaduse 
korral lisatakse [sisestage liikmesriigi või EFTA riigi nimi] [ja vajaduse korral 
rahvusvaheliste organisatsioonide suhtes kohaldatavatest üldpõhimõtetest lähtuvad reeglid ja 
üldise rahvusvahelise õiguse reeglid].] 
 
57.2 Vaidluste lahendamine 
 
Kui vaidlust lepingu tõlgendamise, kohaldamise või kehtivuse üle ei suudeta rahumeelselt 
lahendada, on ainsana pädev Üldkohus või – apellatsiooni korral – Euroopa Liidu Kohus. 
Sellised hagid tuleb esitada vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 272. 
 
[VALIK ELi-välistele toetusesaajatele, (v.a toetusesaajatele, kes on loodud assotsieerunud 
riigis programmi „Horisont 2020” ühinemislepinguga, mis kehtestab Euroopa Liidu Kohtu 
ainupädevuse): Kui selline vaidlus tekib [komisjoni] [ameti] ja toetusesaaja vahel, on 
ainupädevus erandina pädevatel Belgia kohtutel.] 
 
Kui vaidlus puudutab tasaarvestamist või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 299 alusel 
tehtud täitmisele pööratavat otsust (vt artiklid 44, 45 ja 46), peab toetusesaaja esitama hagi 
Üldkohtule või – apellatsiooni korral – Euroopa Liidu Kohtule vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 263. 

 
[VALIK juhul, kui toetusesaaja on rahvusvaheline organisatsioon: 
 
Toetusesaaja ja [komisjoni] [ameti] vahelised lepinguga seotud vaidlused tuleb, kui neid ei 
suudeta lahendada rahumeelselt, esitada lahendamiseks vahekohtusse.  
 
Kumbki pool peab teist poolt ametlikult teavitama oma kavatsusest pöörduda vahekohtusse 
ning teatama talle vahekohtuniku andmed.  
 
Kohaldatakse lepingu jõustumise päeval kehtivaid alalise vahekohtu rahvusvaheliste 
organisatsioonide ja riikidega seotud vahekohtuprotsesside vabatahtlikke eeskirju.  
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Ametisse nimetav asutus on alalise vahekohtu peasekretär poole esitatud kirjaliku avalduse 
põhjal.  
 
Vahekohtumenetlus peab toimuma Brüsselis ja vahekohtumenetluses kasutatav keel on inglise 
keel. 
 
Vahekohtu otsus on kõigile pooltele siduv ja edasikaebamisele ei kuulu.] 
  
ARTIKKEL 58. LEPINGU JÕUSTUMINE  
 
Leping jõustub [komisjoni] [ameti] või toetusesaaja poolt allkirjastamise päeval, olenevalt 
sellest, kumb on hilisem.  

 
 
 
 
ALLKIRJAD 
  
Toetusesaaja 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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MEETME EELARVEPROGNOOS

* Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6.

50 000

A. Teostatavusuuringu 
kulud/Meetme otsesed ja 

kaudsed kulud

** See on ELi toetuse teoreetiline summa, kui hüvitismäära kohaldatakse kõikide eelarveliste kulude suhtes. ELi toetuse teoreetiline summa meetme jaoks piirdub 
maksimaalse toetussummaga.
*** Kulude vormi kohta vt artikkel 5.
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Toetuskõlblikud* kulud (eelarvekategooria 
kaupa)

ELi rahaline toetus

A. Teostatavusuuringu 
kulud/Meetme otsesed ja 

kaudsed kulud

TOETUSESAAJA [nimi] RAAMATUPIDAMISARUANNE

Esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõele vastav.
Deklareeritud kulud on toetuskõlblikud (st meedet on rakendatud nõuetekohaselt; vt artikkel 6).
Kulusid (st meetme nõuetekohast rakendamist) on võimalik põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega, mis esitatakse taotluse korral või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse käigus (vt artiklid 17, 
18 ja 22).

Toetusesaaja kinnitab / toetusesaajad kinnitavad, et:

*** Kulude vormi kohta vt artikkel 5.
** See on ELi toetuse teoreetiline summa, kui hüvitismäära kohaldatakse kõikide  eelarveliste kulude suhtes. ELi toetuse teoreetiline summa meetme jaoks piirdub maksimaalse toetussummaga.
* Toetuskõlblike kulude tingimuste kohta vt artikkel 6.
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