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Vastutuse välistamine  

Näidisleping hõlmab kõiki sätteid, mida on võimalik kohaldada nimetatud tüüpi 

toetuslepingu suhtes, ja see on koostatud üksnes teabe eesmärgil. Toetusleping on õiguslikult 

siduv, kui lepinguosalised on sellele alla kirjutanud. 

 

 

 

Näidislepingu kasutamise juhised 

 Hall tekst viitab sellele, et muudes ELi näidislepingutes sisalduv tekst ei kehti käesoleva 

toetuslepingu kohta. 

 Valikud [kaldkirjas ja nurksulgudes]: tuleb valida sobiv variant, mittevalitud variandid 

tuleks kustutada. 

 [Halli värvi ja nurksulgudes] väljad: sisestada asjakohased andmed / asjakohane teave.  

 

 

Märkus kasutatud mõistete kohta  

 

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi 

mõisteid: 

Samaväärsed mõisted õigusaktidest: 

Meede  Programm 

(Toetus)leping Leping 

Toetusesaaja Programmi kavandav organisatsioon 

Toetus Liidu rahaline osalus 

Võlateade Sissenõudekorraldus 

Vahearuanne Perioodiline aruanne 

Eelmaksetagatis Tagatis  

Eelmakse Ettemakse 

Alltöövõtja  Alltöövõtja, sh rakendusasutus 
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TOETUSLEPING  

 

VIITENUMBER [sisestage number] – [sisestage akronüüm] 

 

Käesolev leping (edaspidi „leping“) on sõlmitud järgmiste poolte vahel:  

 

ühelt poolt 

 

[pädeva asutuse täielik ametlik nimetus (lühinimetus), aadress], kes tegutseb [liikmesriigi 

nimi] (edaspidi „liikmesriik“), nimel ja huvides ja keda käesolevale lepingule allakirjutamise 

eesmärgil esindab [nimi, ametinimetus],  

 

ja  

 

teiselt poolt 

 

1. „koordinaator“: 

 

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

[VALIK nende toetusesaajate jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise 

number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number] ja kes on 

volitanud käesolevat lepingut allkirjastama [ees- ja perekonnanimi, ametikoht], 

 

ning järgmised toetusesaajad, kui nad allkirjastavad oma „ühinemisdokumendi“ (vt 3. lisa ja 

artikkel 40): 

 

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

[VALIK nende toetusesaajate jaoks, kellel on käibemaksukohustuslasena registreerimise 

number: käibemaksukohustuslasena registreerimise number [sisestage number],] 

 

[sama iga toetusesaaja kohta] 

 

Kui ei ole määratud teisiti, hõlmab viide toetusesaajale või toetusesaajatele koordinaatorit. 

 

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL) 

nr 1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja 

müügiedendusmeetmete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) 

nr 3/2008
1
, 

võttes arvesse komisjoni 23. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrust (EL) 2015/1829, millega 

täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1144/2014 siseturul ja 

kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete 

kohta
2
,  

                                                 
1 ELT L 317, 4.11.2014, lk 56. 
2 ELT L 266, 13.10.2015, lk 3. 
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võttes arvesse komisjoni 7. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/1831, milles 

sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 (siseturul ja 

kolmandates riikides võetavate põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete 

kohta) rakenduseeskirjad
3
, 

 

on eespool nimetatud pooled sõlminud lepingu allpool esitatud tingimustel.  

 

Allkirjastades lepingu või ühinemisdokumendi, võtavad toetusesaajad liidu rahalise toetuse 

(edaspidi „toetus“) vastu ja nõustuvad seda rakendama enda vastutusel ja vastavalt lepingule, 

täites kõik lepingus sätestatud kohustused ja tingimused.  

 

Lepingu osad: 

 

Tingimused 

 

1. lisa       Meetme kirjeldus – taotluse B osa  

 

2. lisa     Meetme hinnanguline eelarve 

 

3. lisa Ühinemisdokumendid  

 

4. lisa Raamatupidamisaruande standardvorm 

 

5. lisa Raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi standardvorm 

 

6. lisa Perioodilise tehnilise aruande standardvorm 

 

7. lisa Lõpliku tehnilise aruande standardvorm 

 

[VALIK artikli 14 kohaldamise korral:   

8. lisa Järelevalvetingimused]  

 

 

 

                                                 
3 ELT L 266, 13.10.2015, lk 14. 
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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 toetusesaajatele antava toetuse suhtes. 

 

 

2. PEATÜKK.  MEEDE 

 

ARTIKKEL 2. RAKENDATAV MEEDE  

 

Toetus antakse 1. lisas kirjeldatud meetme [sisestage meetme nimetus] [sisestage 

akronüüm] (edaspidi „meede“) jaoks. 

 

 

ARTIKKEL 3. MEETME KESTUS JA ALGUSKUUPÄEV 

 

Meetme kestus on [sisestage arv] kuud alates [vaikimisi VALIK 1: lepingu jõustumise 

kuupäevale järgneva kuu esimesest päevast (vt artikkel 42)] [VALIK 2 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 rahastamiskõlblikke kulusid ja kululiike liigitatuna toetusesaaja ja 

eelarvekategooria kaupa (vt artiklid 5 ja 6). 

 

4.2  Eelarveülekanded  

 

2. lisas esitatud hinnangulist eelarveliigitust võib kohandada – seda muutmata (vt artikkel 39) 

– 2. lisas sätestatud summade võrra, mis on üle kantud toetusesaajate, eelarvekategooriate 

ja/või kululiikide vahel, juhul kui meede on rakendatud 1. lisas kirjeldatud viisil.  

 

Toetusesaajad ei või siiski lisada 1. lisas nimetamata alltöövõtulepingutega seotud kulusid, 

kui sellised täiendavad alltöövõtulepingud ei ole vastavalt artiklile 10 heaks kiidetud.  

 

3. PEATÜKK.  TOETUS 

 

                                                 
4 Meetme rakendamise alguskuupäev on lepingu jõustumise kuupäevale järgneva kuu esimene päev. Meetme 

rakendamise alguskuupäev ei või olla hilisem kui kuus kuud pärast lepingu jõustumiskuupäeva, kui see on 

selliselt 1. lisas esitatud meetme kirjelduses ette nähtud ja põhjendatud, näiteks et võtta arvesse programmis 

käsitletava toote hooajalisust või konkreetsel üritusel või messil osalemist (komisjoni rakendusmääruse (EL) 

2015/1831 artikli 10 lõige 4). 
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ARTIKKEL 5. TOETUSSUMMA, TOETUSE VORM, HÜVITISMÄÄR JA 

KULULIIGID 

 

5.1 Maksimaalne toetussumma  

 

„Maksimaalne toetussumma“ on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)] eurot. 

 

5.2 Toetuse vorm, hüvitismäärad ja kululiigid 

 

Toetusega hüvitatakse  

[VALIK – Lihtprogrammid siseturul: 70 % meetme rahastamiskõlblikest kuludest] 

[VALIK – Lihtprogrammid kolmandates riikides: 80 % meetme rahastamiskõlblikest 

kuludest] 

[VALIK – Lihtprogrammid tõsise turuhäire, tarbijate usalduse kaotuse või muude 

spetsiifiliste probleemide korral: 85 % meetme rahastamiskõlblikest kuludest]  

[VALIK – Lihtprogrammid siseturul, kui toetusesaaja asukohariik saab finantsabi: 75 % 

meetme rahastamiskõlblikest kuludest] 

[VALIK – Lihtprogrammid kolmandates riikides, kui toetusesaaja asukohariik saab 

finantsabi: 85 % meetme rahastamiskõlblikest kuludest] 

[VALIK – Lihtprogrammid tõsise turuhäire, tarbijate usalduse kaotuse või muude 

spetsiifiliste probleemide korral, kui toetusesaaja asukohariik saab finantsabi: 90 % 

meetme rahastamiskõlblikest kuludest]  

(vt artikkel 6) (edaspidi „rahastamiskõlblike kulude hüvitamise toetus“) (vt 2. lisa). 

 

Meetme hinnangulised rahastamiskõlblikud kulud on [sisestage summa (sisestage summa 

sõnades)] eurot. 

 

Rahastamiskõlblikud kulud (vt artikkel 6) tuleb deklareerida järgmiste liikide all (edaspidi 

„kululiigid“): 

 

(a) otsesed personalikulud: tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud“); 

 

(b)  otsesed alltöövõtukulud: tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud“);  

 

(c)  muud otsesed kulud: tegelikult kantud kuludena (edaspidi „tegelikud kulud“); 

 

(d)  kaudsed kulud: kindla määra alusel, mida kohaldatakse vastavalt artikli 6 lõike 2 

punktile D (edaspidi „kindlamääralised kulud“). 

 

Meetmega seonduvad ülejäänud kulud kannavad toetusesaajad. Kolmandate poolte rahaline 

toetus, eelkõige selline toetus, mida kasutatakse meetmega seonduvate rahastamiskõlblike 

kulude katmiseks, ei ole lubatud (v.a toetusesaaja organisatsiooni liikmete antud rahaline 

toetus). 
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5.3  Lõplik toetussumma – arvutamine 

 

„Lõplik toetussumma“ sõltub sellest, millises ulatuses meedet tegelikult rakendatakse 

vastavalt lepingu tingimustele.  

 

Summa arvutab liikmesriik pärast lõppmakse tasumist järgmiste etappide kohaselt.  

 

1. etapp – hüvitismäära kohaldamine rahastamiskõlblikele kuludele 

 

2. etapp – toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga 

 

3. etapp – mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu 

 

4. etapp – mahaarvamiste tegemine märkimisväärsete vigade, eeskirjade eiramise, pettuse 

toimepaneku või kohustuste täitmata jätmise tõttu 

 

5.3.1  1. etapp – hüvitismäära kohaldamine rahastamiskõlblikele kuludele 

 

Hüvitismäära (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse rahastamiskõlblikele kuludele (tegelikud 

kulud ja kindlamääralised kulud; vt artikkel 6), mille toetusesaajad on deklareerinud (vt 

artikkel 15) ja mille liikmesriik on heaks kiitnud (vt artikkel 16). 

 

5.3.2  2. etapp – toetussumma piiramine maksimaalse toetussummaga 

 

Kui 1. etapis saadud summa on artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast 

suurem, rakendatakse viimati nimetatud summat. 

 

5.3.3  3. etapp – mahaarvamiste tegemine kasumi mittetaotlemise reegli tõttu 

 

Toetus ei tohi kasumit luua.  

 

„Kasum“ on 1. ja 2. etapi järel saadud summat (millele on liidetud meetme kogutulud) ületav 

osa, mis on meetme rahastamiskõlblike kulude kogusummast suurem.  

 

„Meetme rahastamiskõlblike kulude kogusumma“ on liikmesriigi poolt heakskiidetud 

rahastamiskõlblike kogukulude koondsumma. 

 

„Meetme kogutulud“ on meetme kestuse ajal saadud kogutulude koondsumma (vt 

artikkel 3).  

 

Järgmisi summasid käsitatakse tuludena: 

 

(a) meetmega loodud tulu; 

 

(b) liikmete antud rahaline toetus toetusesaajatele, eelkõige meetmega seonduvate 

rahastamiskõlblike kulude katmiseks. 

 

Järgmisi summasid ei käsitata tuludena: 
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(a) liikmete või muude kolmandate isikute antud rahaline toetus, kui neid võib kasutada 

muude kulude kui rahastamiskõlblike kulude katmiseks (vt artikkel 6); 

 

(b) liikmete või muude kolmandate isikute antud rahaline toetus, kui puudub kohustus 

artiklis 3 sätestatud perioodi lõpus kasutamata jäänud summad tagasi maksta. 

 

Kasumi olemasolu korral arvatakse see maha proportsionaalselt liikmesriigi poolt heaks 

kiidetud tegelike rahastamiskõlblike kulude lõpliku hüvitamise määraga (võrreldes 1. ja 2. 

etapi kohaselt arvutatud summaga). 

 

 

5.3.4  4. etapp – mahaarvamiste tegemine märkimisväärsete vigade, eeskirjade 

eiramise, pettuse toimepaneku või kohustuste täitmata jätmise tõttu – 

vähendatud toetussumma – arvutamine 

 

Kui toetust vähendatakse (vt artikkel 27), arvutab liikmesriik vähendatud toetussumma, 

lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest toetussummast mahaarvatava summa 

(mis arvutatakse proportsionaalselt vigade, eeskirjade eiramise, pettuse või kohustuste 

täitmata jätmise tõsidusega vastavalt artikli 27 lõikele 2). 

 

Lõplik toetussumma on järgmisest kahest summast väiksem:  

 

- 1.–3. etapi järel saadud summa või  

 

- 4. etapi järel saadud vähendatud toetussumma.  

 

5.4  Muudetud lõplik toetussumma – arvutamine 

 

Kui – pärast lõppmakse tegemist (eelkõige pärast kontrolle, auditeid või juurdlusi; vt artikkel 

17) – liikmesriik lükkab kulud tagasi (vt artikkel 26) või vähendab toetust (vt artikkel 27), 

arvutab ta meetme „muudetud lõpliku toetussumma“.  

  

Selle summa arvutab liikmesriik tuvastatud puuduste alusel järgmiselt:  

 

- kulude tagasilükkamise korral: kohaldades hüvitismäära muudetud 

rahastamiskõlblikele kuludele, mille liikmesriik heaks kiitis; 

 

- toetuse vähendamise korral: lahutades artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalsest 

toetussummast mahaarvatava summa (mis arvutatakse proportsionaalselt vigade, 

eeskirjade eiramise, pettuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusega vastavalt artikli 

27 lõikele 2).  

 

Kulude tagasilükkamise ja toetuse vähendamise korral on meetme muudetud lõplik 

toetussumma eespool nimetatud kahest summast väiksem.  

 

ARTIKKEL 6. RAHASTAMISKÕLBLIKUD JA RAHASTAMISKÕLBMATUD 

KULUD  
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6.1 Rahastamiskõlblike kulude üldtingimused  

 

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

 

(a) tegelike kulude korral: 

 

(i) need peavad olema toetusesaajal tegelikult tekkinud;  

 

(ii) need peavad olema tekkinud artiklis 3 sätestatud perioodil, v.a [VALIK mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: viimase aruandeperioodi 

perioodilise aruande ja] lõpparuande (vt artikkel 15) ning rakendatud meetmete 

tulemuste hindamiseks tehtud uuringu (vt artikkel 14) esitamisega seotud kulud;  

 

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

 

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

rakendamiseks vajalikud; 

 

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

kajastatud toetusesaaja raamatupidamisarvestuses vastavalt toetusesaaja 

asukohariigis kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele ja toetusesaaja 

tavapärasele kuluarvestustavale;   

 

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

sotsiaalkindlustusseadustega ja 

 

(vii) need peavad olema mõistlikud, põhjendatud ja järgima usaldusväärse 

finantsjuhtimise põhimõtet, eelkõige ökonoomsuse ja tõhususe vallas; 

 

(b) kindlamääraliste kulude korral:  

 

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

 

(ii) kulud (tegelikud kulud), mille suhtes kindlat määra kohaldatakse, peavad vastama 

käesolevas artiklis sätestatud toetuskõlblikkuse tingimustele. 

 

6.2 Rahastamiskõlblike kulude eritingimused  

 

Kulud on rahastamiskõlblikud, kui need vastavad üldtingimustele (vt eespool) ja allpool iga 

järgmise eelarvekategooria kohta sätestatud eritingimustele: 

 

A. otsesed personalikulud;  

B. otsesed alltöövõtukulud;  

C. muud otsesed kulud; 

D. kaudsed kulud. 
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„Otsesed kulud“ on kulud, mis on otseselt seotud meetme rakendamisega ja mida saab seega 

otseselt meetme arvele panna. Need ei tohi sisaldada kaudseid kulusid (vt allpool punkt D). 

 

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

seega otseselt meetme arvele panna. 

 

A. Otsesed personalikulud  

 

Rahastamiskõlblike personalikulude liigid  

 

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

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

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

kulud peavad hõlmama üksnes palka, sotsiaalkindlustusmakseid, makse ja muid töötasus 

sisalduvaid kulusid, kui need tulenevad riigis kohaldatavatest õigusaktidest või töölepingust 

(või samaväärsest tööle määramise dokumendist).   

 

Toetusesaajad võivad personalikuludena lisada ka meetme heaks töötama määratud töötajatele 

makstava lisatasu (sh lisalepingu alusel tehtavad maksed, olenemata nende iseloomust), kui:  

 

(a) see on toetusesaaja tavapärane tasustamisviis ja nii toimitakse järjepidevalt, kui 

vajatakse sama liiki tööd või asjatundjate teadmisi; 

 

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

sõltumata kasutatavast rahastamisallikast.  

 

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

kulud või kolmanda isiku poolt tasu eest lähetatud töötajate kulud on 

rahastamiskõlblikud personalikulud, kui:  

 

(a) isik töötab toetusesaaja juhiste alusel ja tema tööruumides, kui toetusesaajaga ei ole 

kokku lepitud teisiti; 

 

(b) töö tulemused kuuluvad toetusesaajale ja 

 

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

sarnaseid ülesandeid täitvate isikute kuludest.  

 

Arvutamine 

 

Toetusesaajad peavad personalikulud arvutama järgmiselt: 

 

- üksnes meetme heaks töötavad isikud:  

 

{kuutasu isiku kohta, 

 

mis korrutatakse  

 

meetme heaks töötamisel kulutatud tegelike kuude arvuga}. 
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Kõnealuste isikute kohta deklareerituid kuid ei või deklareerida muude ELi toetuste puhul. 

 

„Kuutasu“ on summa, mis arvutatakse järgmiselt: 

 
{aasta personalikulud isiku kohta,  

 

mis jagatakse  

 

12}, 
 

kasutades iga asjaomase aruandeperioodiga hõlmatud täieliku majandusaasta puhul 

personalikulusid. Kui majandusaasta ei ole aruandeperioodi lõpus suletud, peavad 

toetusesaajad kasutama viimase kättesaadava lõpetatud majandusaasta kuutasu, 

 

- kõik muud isikud:  

 

{päevatasu isiku kohta, 

 

mis korrutatakse  

 

meetme heaks töötamisel kulutatud tegelike päevade arvuga (ümardatakse üles- või allapoole 

lähima poole päevani)}. 

 

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

artikkel 13).  

 

Päevade koguarv, mis isiku kohta ELi toetuste puhul aastas deklareeritakse, ei või olla suurem 

päevatasu arvutamisel kasutatud aasta tööpäevade arvust. Seega võib toetuse kohta 

deklareerida maksimaalselt järgmise arvu päevi: 

 
{aasta tööpäevade arv (vt allpool), 

 

millest lahutatakse 

 

päevade koguarv, mille toetusesaaja deklareerib muude ELi toetuste puhul selle isiku kohta 

asjaomasel aastal}. 

 

„Päevatasu“ on summa, mis arvutatakse järgmiselt: 

 
{aasta personalikulud isiku kohta,  

 

mis jagatakse  

 

aasta individuaalse töötundide arvuga}, 
 

kasutades iga asjaomase aruandeperioodiga hõlmatud täieliku majandusaasta puhul 

personalikulusid ja aasta töötundide arvu. Kui majandusaasta ei ole aruandeperioodi lõpus 

suletud, peavad toetusesaajad kasutama viimase kättesaadava lõpetatud majandusaasta 

päevatasu.  
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„Individuaalne aasta töötundide arv“ on toetusesaaja heaks aasta jooksul töötanud isiku 

töötundide koguarv. See ei hõlma puhkepäevi ega muid puudumisi (nt haiguspuhkus, rasedus- 

ja sünnituspuhkus, eripuhkus jne). Kuid see võib sisaldada ületunde ning koosolekutel, 

koolitustel või muudel sarnastel üritustel viibitud aega. 

 

B. Otsesed alltöövõtukulud (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks mahaarvamisele 

mittekuuluv käibemaks, mida maksavad toetusesaajad, kes ei ole ametiasutusena tegutsevad 

avalik-õiguslikud asutused) on rahastamiskõlblikud, kui on täidetud artikli 10 lõike 1 punkti 1 

tingimused. 

 

C. Muud otsesed kulud  

 

C.1 Reisikulud ja asjaomased päevarahad (sh asjaomased maksud ja tasud, näiteks 

mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida maksavad toetusesaajad, kes ei ole 

ametiasutusena tegutsevad avalik-õiguslikud asutused) on rahastamiskõlblikud, kui need on 

kooskõlas toetusesaaja tavapärase reisikorraldustavaga. 

 

C.2 Toetusesaaja raamatupidamisarvestuses kajastatud seadmete, infrastruktuuri ja muu 

vara (uus või kasutatud) amortisatsioonikulud on rahastamiskõlblikud, kui need seadmed, 

infrastruktuur või muu vara osteti vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile 1 ning kanti maha 

vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ja toetusesaaja tavapärasele 

raamatupidamistavale. 

 

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

ja tasud, näiteks mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida maksavad toetusesaajad, kes 

ei ole ametiasutusena tegutsevad avalik-õiguslikud asutused) on samuti rahastamiskõlblikud, 

kui need ei ületa sarnaste seadmete, infrastruktuuri või vara amortisatsioonikulusid ega sisalda 

rahastamistasusid.  

 

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

tegeliku kasutamise määrale. 

  

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

mahaarvamisele mittekuuluv käibemaks, mida maksavad toetusesaajad, kes ei ole 

ametiasutusena tegutsevad avalik-õiguslikud asutused) on rahastamiskõlblikud, kui need 

kaubad ja teenused osteti konkreetselt meetme jaoks ja vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile 1.   

 

Sellised kaubad ja teenused on muu hulgas näiteks tarbekaubad ja tarned, levitamine, 

tulemuste kaitse, raamatupidamisaruannete tõendid (kui need on lepingu kohaselt nõutud), 

tõlked ja trükised. 

 

D. Kaudsed kulud  

 

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

4 % rahastamiskõlblikest personalikuludest (vt artikli 5 lõige 2 ja eespool punkt A).  

 



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

 

Toetuslepingu näidis: (põllumajanduse toetuslepingu näidis – mitme toetusesaajaga lihtprogramm) V2.0 – 16. 

jaanuar 2018 

 

17 

Toetusesaajad, kes saavad ELi eelarvest rahastatud tegevustoetust,
5
 ei saa deklareerida 

kaudseid kulusid tegevustoetusega hõlmatud perioodi kohta. 

  

6.3 Seotud üksuste kulude rahastamiskõlblikkuse tingimused   

 

Ei kohaldata 

 

6.4 Rahastamiskõlbmatud kulud 

 

„Rahastamiskõlbmatud kulud“ on: 

 

(a) kulud, mis ei vasta eespool (artikli 6 lõiked 1–3) sätestatud tingimustele, eelkõige: 

 

(i) kapitalitasuvusega seotud kulud; 

 

(ii) võlg ja võla teenindamise kulud; 

 

(iii) reservid võimalikeks edaspidisteks kahjudeks või võlgadeks; 

 

(iv) intressikulud;  

 

(v) ebatõenäoliselt laekuvad võlad;  

 

(vi) valuutakursikahjum; 

 

(vii) liikmesriigi panga võetud pangatasud ametilt saadud ülekannete eest;  

 

(viii) ülemäärased või põhjendamatud kulud; 

 

(ix) mahaarvatav käibemaks; 

 

(x) meetme rakendamise peatamise ajal kantud kulud (vt artikkel 33);  

 

(xi) kolmandate isikute tehtud mitterahalised sissemaksed; 

 

(b) muude ELi eelarvest rahastatavate ELi toetuste raames deklareeritud kulud, eelkõige 

kaudsed kulud, kui toetusesaaja saab samal perioodil juba tegevustoetust, mida 

rahastatakse ELi eelarvest; 

 

(c) riigi (või kohalike) omavalitsuste töötajate kulud seoses tegevusega, mis on osa 

ametiasutuse tavapärasest tegevusest (st toetusest sõltumata tegevus); 

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

käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu 

määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 218, 26.10.2012, lk 1) (edaspidi „finantsmäärus 

nr 966/2012“) artikli 121 lõike 1 punktis b esitatud määratlus: „tegevustoetus“ – eelarvest annetustena antav 

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

huvides või kellel on liidu poliitika osaks olev ja seda toetav eesmärk. 
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(d) ELi institutsioonide, asutuste või ametite töötajate kulud (eelkõige reisi- ja 

päevarahakulud); 

 

[e) VALIK kulukategooriate jaoks, mis on tööprogrammist ja konkursikutsest
6
 

sõnaselgelt välja jäetud: [sisestage väljajäetud kulukategooria nimetus]]. 

 

6.5 Rahastamiskõlbmatute kulude deklareerimise tagajärjed 

 

Deklareeritud kulud, mis on rahastamiskõlbmatud, lükatakse tagasi (vt artikkel 26).  

 

Selle tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

 

 

4. PEATÜKK. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

1. JAGU. MEETME RAKENDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

ARTIKKEL 7. ÜLDINE KOHUSTUS RAKENDADA MEEDET NÕUETEKOHASELT  

 

7.1  Üldine kohustus rakendada meedet nõuetekohaselt 

 

Toetusesaajad peavad rakendama meedet vastavalt 1. lisas kirjeldatule ning kooskõlas lepingu 

sätetega ja kõigi kohaldatavates ELi, rahvusvahelistes ja riigi õigusaktides sätestatud õiguslike 

kohustustega.  

 

7.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

 

ARTIKKEL 8. VAHENDID MEETME RAKENDAMISEKS – MEETMEGA SEOTUD 

KOLMANDAD ISIKUD 

 

Toetusesaajatel peavad olema asjakohased vahendid meetme rakendamiseks.  

 

Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad:  

 

- osta kaupu, tööd ja teenuseid (vt artikkel 9);  

 

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

ülesandeid (vt artikkel 10). 

 

                                                 
6   Kui konkursikutset ei ole nimetatud, tuleb seda käsitada „projekti esitamise ettepanekuna“. 
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Sellisel juhul jäävad toetusesaajad liikmesriigi ja teiste toetusesaajate ees ainuvastutajaks 

meetme rakendamise eest.  

 

ARTIKKEL 8A. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE TOETUSESAAJATE 

POOLT, KEDA EI RAHASTA EL 

 

Ei kohaldata 

 

ARTIKKEL 9. KAUPADE, TÖÖ VÕI TEENUSTE OSTMINE 

 

9.1  Kaupade, töö või teenuste ostmise eeskirjad 

 

9.1.1 Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad osta kaupu, tööd või 

teenuseid.  

 

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

madalaima hinna. Seda tehes peavad nad vältima huvide konflikti tekkimist (vt artikkel 20).  

 

Toetusesaajad peavad tagama, et liikmesriik, komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 17 ja 18 sätestatud õigusi ka 

nende töövõtjate suhtes. 

 

9.1.2  Kui toetusesaaja on „avalik-õiguslik isik“ direktiivi 2004/18/EÜ
7
 (või 2014/24/EL8) 

tähenduses, peab ta järgima riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte. 

 

9.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida artikli 9 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on asjaomase 

lepinguga seotud kulud rahastamiskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt 

artikkel 26). 

 

Kui toetusesaaja ei täida artikli 9 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib toetust 

vähendada (vt artikkel 27). 

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

 

ARTIKKEL 10. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE ALLTÖÖVÕTJATE POOLT 

 

10.1 Alltöövõtu korras meetme ülesannete täitmise eeskirjad 

 

10.1.1 Kui see on meetme rakendamiseks vajalik, võivad toetusesaajad sõlmida teatavate 

1. lisas kirjeldatud meetme ülesannete täitmiseks alltöövõtulepinguid. 

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

asjade riigihankelepingute ja teenuste riigihankelepingute sõlmimise korra kooskõlastamise kohta 

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

direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1444134960443&rid=1
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Toetusesaajad peavad alltöövõtulepingute sõlmimisel tagama parima või (kui see on 

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

artikkel 20).  

 

Alltöövõtulepinguid võib sõlmida ka üksustega, kelle on struktuuriline seos toetusesaajaga,
9

 

kuid üksnes juhul, kui hind ei ületa üksuse tegelikult kantud kulusid (st ilma 

kasumimarginaalita). 

 

Täidetavad ülesanded ja iga alltöövõtulepingu hinnanguline maksumus tuleb täpsustada 

1. lisas ning alltöövõtulepingu sõlmimise hinnanguline kogumaksumus toetusesaaja kohta 

tuleb täpsustada 2. lisas. Alltöövõtt üksustelt, kellel on toetusesaajaga struktuuriline seos, 

tuleb täpsustada 1. lisas.  

 

Liikmesriik võib siiski heaks kiita 1. ja 2. lisas nimetamata alltöövõtulepingud neid muutmata 

(vt artikkel 39), kui: 

 

- neid on [perioodilises] tehnilises aruandes eraldi põhjendatud ja  

 

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

andmise otsuse või rikuks taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet. 

 

Toetusesaajad peavad tagama, et liikmesriik, komisjon, Euroopa Kontrollikoda ja Euroopa 

Pettustevastane Amet (OLAF) saavad kasutada oma artiklites 17 ja 18 sätestatud õigusi ka 

nende alltöövõtjate suhtes. 

 

Lisaks peavad toetusesaajad tagama, et alltöövõtjad peavad arvestust oma kulude üle. 

 

10.1.2. Toetusesaajad peavad tagama, et nende artiklitest 20, 21, 22 ja 30 tulenevad 

kohustused kehtivad ka alltöövõtjate suhtes. 

 

Kui toetusesaaja on „avalik-õiguslik isik“ direktiivi 2004/18/EÜ (või 2014/24/EL) 

tähenduses, peab ta järgima riigihankeid käsitlevaid kohaldatavaid riigi õigusakte. 

 

10.2  Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida artikli 10 lõike 1 punktist 1 tulenevaid kohustusi, on asjaomase 

alltöövõtulepinguga seotud kulud rahastamiskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi 

(vt artikkel 26). 

 

Kui toetusesaaja ei täida artikli 10 lõike 1 punktist 2 tulenevaid kohustusi, võib toetust 

vähendada (vt artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

                                                 
9  „Üksused, kellel on toetusesaajaga struktuuriline seos“ on toetusesaajaga juriidiliselt või varaliselt seotud 

üksused, kelle tegevusala ei piirdu ainult kavandatava meetmega ja keda ei ole asutatud üksnes selle 

elluviimiseks.  
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ARTIKKEL 11. MEETME ÜLESANNETE TÄITMINE SEOTUD ÜKSUSTE POOLT  

 

Ei kohaldata 

 

ARTIKKEL 11A. RAHALINE TOETUS KOLMANDATELE ISIKUTELE  

 

Ei kohaldata 

 

 

2. JAGU.  TOETUSE HALDAMISEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

 

ARTIKKEL 12. ÜLDINE TEAVITAMISKOHUSTUS 

 

12.1 Üldine kohustus esitada taotluse alusel teavet  

 

Toetusesaajad peavad esitama – nii meetme rakendamise ajal kui ka pärast seda ja kooskõlas 

artikli 25 lõikega 2 – kogu teabe, mida taotletakse kulude rahastamiskõlblikkuse, meetme 

nõuetekohase rakendamise ja lepingust tulenevate mis tahes muude kohustuste täitmise 

kontrollimiseks.  

 

12.2 Kohustus teavet ajakohastada ja teavitada lepingut mõjutada võivatest 

sündmustest ja asjaoludest 

 

Iga toetusesaaja peab ajakohastama osalejate portaali toetusesaaja registris hoitavat teavet, 

eelkõige oma nime, aadressi, esindajate andmeid, õiguslikku vormi ja organisatsiooni liiki. 

 

Toetusesaajad peavad viivitamata teavitama koordinaatorit – kes peab koheselt teavitama 

liikmesriiki ja teisi toetusesaajaid – alljärgnevast:  

 

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

finantshuve või põhjustada sellega seoses viivitusi, eelkõige: 

 

(i) tema õigusliku, rahalise, tehnilise, organisatsioonilise või omandiõiguse olukorra 

muutumine;  

 

(b) asjaolud, mis mõjutavad 

 

(i) toetuse andmise otsust või 

 

(ii) lepingust tulenevate nõuete täitmist. 

 

12.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 
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ARTIKKEL 13. ANDMETE SÄILITAMINE – TÄIENDAVAD DOKUMENDID 

 

13.1 Kohustus säilitada andmeid ja muid täiendavaid dokumente 

 

Toetusesaajad peavad – kolme aasta jooksul pärast lõppmakse tegemist – säilitama 

andmeid ja muid täiendavaid dokumente, mis tõendavad meetme nõuetekohast rakendamist ja 

rahastamiskõlblikena deklareeritud kulusid.  

 

Nad peavad need tegema taotluse korral kättesaadavaks (vt artikkel 12) või esitama need 

kontrolli, auditi või juurdluse ajal (vt artikkel 17).  

 

Poolelioleva kontrolli, auditi, juurdluse, kohtuvaidluse või muu lepingust tulenevate nõuete 

menetlemise korral (vt artikkel 17) peavad toetusesaajad ja alltöövõtjad säilitama andmed ja 

muud täiendavad dokumendid nimetatud menetluste lõpuni. 

 

Toetusesaajad ja alltöövõtjad peavad säilitama algdokumendid. Digitaalseid või 

digitaliseeritud dokumente käsitatakse algdokumentidena, kui need on kohaldatavate riigi 

õigusaktide kohaselt lubatud. Liikmesriik võib heaks kiita muud dokumendid peale 

algdokumendi, kui ta leiab, et need tagavad samaväärse kindlusastme.   

 

13.1.1. Andmed ja muud täiendavad dokumendid tehnilise rakendamise kohta 

 

Toetusesaajad ja alltöövõtjad peavad säilitama andmeid ja muid täiendavaid dokumente 

meetme tehnilise rakendamise kohta kooskõlas asjaomases valdkonnas tunnustatud nõuetega. 

 

13.1.2. Deklareeritud kulusid toetavad andmed ja muud dokumendid 

 

 Toetusesaajad ja alltöövõtjad peavad säilitama deklareeritud kulusid toetavaid andmeid ja 

dokumente, eelkõige järgmist: 

 

(a) tegelike kulude korral: deklareeritud kulusid tõendavad piisavad andmed ja muud 

täiendavad dokumendid, näiteks lepingud, alltöövõtulepingud, arved ja 

raamatupidamisdokumendid. Lisaks peab toetusesaajate ja alltöövõtjate 

tavapärane kuluarvestustava ja sisekontrollikord võimaldama otseselt võrrelda 

deklareeritud summasid, nende raamatupidamisarvestuses kajastatud summasid ja 

täiendavates dokumentides sisalduvaid summasid; 

 

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

dokumendid, et tõendada nende kulude rahastamiskõlblikkust, mille suhtes kindlat 

määra kohaldatakse. Toetusesaajad ei pea kindla määra alusel deklareeritud 

summa tõendamiseks tegema kindlaks kaetud kulusid ega esitama täiendavaid 

dokumente (nt raamatupidamisaruandeid). 

 

Lisaks peavad toetusesaajad säilitama personalikulude puhul (mis deklareeriti tegelike 

kuludena) ajaarvestust deklareeritud päevade arvu kohta. Ajaarvestus peab olema kirjalik ja 

selle peavad vähemalt kord kuus heaks kiitma meetme heaks töötavad isikud ja nende 

ülevaatajad. Tegevuse raames töötatud päevade usaldusväärse ajalise arvestuse puudumisel 
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võib liikmesriik nõustuda alternatiivsete tõenditega, mis kinnitavad deklareeritud päevade 

arvu, kui ta leiab, et need pakuvad piisaval tasemel kindlust. 

 

Erandkorras ei tule üksnes meetme heaks töötavate isikute kohta ajaarvestust pidada, kui 

toetusesaaja allkirjastab deklaratsiooni, mis kinnitab, et asjaomane isik on töötanud üksnes 

meetme heaks.  

 

13.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui toetusesaaja ja alltöövõtjad ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on 

ebapiisavalt põhjendatud kulud rahastamiskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi 

(vt artikkel 26) ning toetust võidakse vähendada (vt artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

 

ARTIKKEL 14. TULEMUSTE ESITAMINE 

 

14.1. Tulemuste esitamise kohustus  

 

[Vaikimisi VALIK: Koordinaator peab esitama 1. lisas kindlaksmääratud „tulemused“.] 

 

[VALIK kui liikmesriik nõuab pidevat järelevalvet: Koordinaator peab esitama 1. lisas 

kindlaksmääratud „tulemused“ 8. lisas täpsustatud tähtpäevadel ja tingimustel.]  

 

14.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib liikmesriik kohaldada 

6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 

 

ARTIKKEL 15. ARUANDLUS – MAKSETAOTLUSED 

 

15.1 Aruannete esitamise kohustus  

 

Koordinaator peab esitama liikmesriigile (vt artikkel 36) tehnilised aruanded ja 

finantsaruande, mis on esitatud selles artiklis. [VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme 

puhul ja kui vahemakseid ei tehta: See aruanne sisaldab] [VALIK 2 mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: Need aruanded sisaldavad] 

maksetaotlust(-taotlusi) ja kasutada tuleb ettenähtud vorme ja näidiseid.  

 

15.2 Aruandeperioodid 

 

[VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme puhul ja kui vahemakseid ei tehta: Meetmel on 

üks „aruandeperiood“
 10

] [VALIK 2 mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete 

puhul: Meede on jagatud järgmisteks „aruandeperioodideks“
11

]: 

 

                                                 
10 Kestavad 12 kuud. 
11 Iga periood kestab 12 kuud. 
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 - AP1: esimesest kuust kuuni [X]  

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

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

 

[VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme puhul ja kui vahemakseid ei tehta: 15.3 

Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused 

 

Ei kohaldata 

 

15.4  Lõpparuanne – lõppmakse taotlus 

 

Koordinaator peab esitama 90 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu lõpparuande, mis 

sisaldab lõppmakse taotlust. 

 

Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: 

 

(a) „tehniline finantsaruanne“, mis sisaldab järgmist teavet:  

 

(i) meetme rakendamise ülevaade, sealhulgas 1. lisas esitatud tulemused.  

 

Selles aruandes tuleb kasutada 1. lisas täpsustatud väljundeid, tulemusi ja 

mõjunäitajaid ning lisada selgitused, miks 1. lisa kohaselt eeldatavasti tehtav 

töö ja tegelikult tehtud töö erinevad;  

 

(ii) avaldamiseks ette nähtud kokkuvõte; 

 

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

 

(i) iga toetusesaaja „individuaalne raamatupidamisaruanne“ (vt 4. lisa) 

aruandeperioodi kohta. 

 

Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada rahastamiskõlblikud 

kulud (tegelikud kulud ja kindlamääralised kulud; vt artikkel 6) iga 

eelarvekategooria kohta (vt 2. lisa). 

 

Toetusesaajad peavad deklareerima kõik rahastamiskõlblikud kulud, isegi kui 

need – tegelikud kulud ja kindlamääralised kulud – ületavad hinnangulises 

eelarves esitatud summasid (vt 2. lisa). Liikmesriik ei võta individuaalses 

raamatupidamisaruandes deklareerimata jäetud summasid arvesse. 

 

Viimase aruandeperioodi individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb 

täpsustada ka meetme tulud (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3). 

 

Iga toetusesaaja peab tõendama, et: 

 

- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 

 

- deklareeritud kulud on rahastamiskõlblikud (vt artikkel 6); 
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- kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate 

dokumentidega (vt artikkel 13), mis esitatakse taotluse alusel (vt 

artikkel 12) või kontrolli, auditi ja juurdluse korral (vt artikkel 17), ja  

 

- et kõik tulud on deklareeritud (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3); 

 

(ii) „lõplik raamatupidamisaruanne“, mis koondab aruandeperioodi 

individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab lõppmakse taotlust; 

 

(iii) „raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend“ (koostatakse 

rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt ja kinnitatakse 

auditiaruandes, järgides 5. lisas sätestatut) iga toetusesaaja kohta, 

 

- kes taotleb kokku vähemalt 325 000 euro ulatuses toetust, et hüvitada 

tegelikud kulud ning  

 

- hinnangulises eelarves tegelike kulude hüvitamiseks ette nähtud toetuse 

maksimaalne summa (vt 2. lisa) asjaomasele toetusesaajale on 750 000 

eurot või enam; 

 

(iv) vajalike arvete ja tõendavate dokumentide koopiad, mis kinnitavad kulude 

rahastamiskõlblikkust, kui ei nõuta punktis iii osutatud tõendit; 

 

c) sõltumatu välise asutuse läbi viidud müügiedendus- ja teavitusmeetmete tulemuste 

hindamise uuring, mis on koostatud 1. lisas sätestatud mõjunäitajaid kasutades. 

 

[VALIK 2 mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul:  

 

15.3 Perioodilised aruanded – vahemaksete taotlused 

 

Koordinaator peab esitama perioodilise aruande 60 päeva jooksul pärast iga 

aruandeperioodi lõppu.  

 

Perioodiline aruanne peab sisaldama järgmist: 

 

(a) „perioodiline tehniline aruanne“ (vt 6. lisa), mis sisaldab järgmist:  

 

(i) toetusesaajate tegevuse selgitus ja meetme eesmärkide, sealhulgas 1. lisas 

esitatud vahe-eesmärkide ja tulemuste saavutamisel tehtud edusammude 

ülevaade.  

 

Selles aruandes tuleb kasutada 1. lisas täpsustatud väljundi- ja 

tulemusnäitajaid ning lisada planeeritud tegevuse ja 1. lisa kohaselt 

eeldatavate väljundite ja tulemuste ning tegelikult ellu viidud tegevuse 

tulemuste vaheliste erinevuste põhjendus;  
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(ii) veel liikmesriigile edastamata kasutatud materjalide, sh visuaalsete 

materjalide koopiad; 

 

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

 

(i) „individuaalne raamatupidamisaruanne“ (vt 4. lisa) asjaomase 

aruandeperioodi kohta. 

 

Individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb täpsustada rahastamiskõlblikud 

kulud (tegelikud kulud ja kindlamääralised kulud; vt artikkel 6) iga 

eelarvekategooria kohta (vt 2. lisa). 

 

Toetusesaajad peavad deklareerima kõik rahastamiskõlblikud kulud, isegi kui 

need – tegelikud kulud ja kindlamääralised kulud – ületavad hinnangulises 

eelarves esitatud summasid (vt 2. lisa). Liikmesriik ei võta individuaalses 

raamatupidamisaruandes deklareerimata jäetud summasid arvesse. 

 

Kui aruandeperioodi kohta individuaalset raamatupidamisaruannet ei esitata, 

tuleb see esitada koos järgmise aruandeperioodi perioodilise 

finantsaruandega. 

 

Viimase aruandeperioodi individuaalses raamatupidamisaruandes tuleb 

täpsustada ka meetme tulud (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3). 

 

Iga toetusesaaja peab tõendama, et: 

 

- esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene; 

 

- deklareeritud kulud on rahastamiskõlblikud (vt artikkel 6); 

 

- kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate 

dokumentidega (vt artikkel 13), mis esitatakse taotluse alusel (vt 

artikkel 12) või kontrolli, auditi ja juurdluse korral (vt artikkel 17), ja  

 

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

artikli 5 lõike 3 punkt 3); 

 

(ii) „perioodiline lõplik raamatupidamisaruanne“, mis koondab asjaomase 

aruandeperioodi individuaalsed raamatupidamisaruanded ja sisaldab (v.a 

viimase aruandeperioodi puhul) lõppmakse taotlust; 

 

(iii) „raamatupidamisaruande õigsust kinnitav tõend“ (koostatakse 

rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt ja kinnitatakse 

auditiaruandes, järgides 5. lisas sätestatut) iga toetusesaaja kohta, 

 

- kes taotleb kokku vähemalt 325 000 euro ulatuses toetust, et hüvitada 

tegelikud kulud ning  
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- hinnangulises eelarves tegelike kulude hüvitamiseks ette nähtud toetuse 

maksimaalne summa (vt 2. lisa) asjaomasele toetusesaajale on 750 000 

eurot või enam; 

 

(iv) vajalike arvete ja tõendavate dokumentide koopiad, mis kinnitavad kulude 

rahastamiskõlblikkust, kui ei nõuta punktis iii osutatud tõendit. 

 

 

15.4 Lõpparuanne – lõppmakse taotlus 

 

Koordinaator peab lisaks viimase aruandeperioodi perioodilisele aruandele esitama 

lõpparuande 90 päeva jooksul pärast viimase aruandeperioodi lõppu. 

 

Lõpparuanne peab sisaldama järgmist: 

 

(a) „lõplik tehniline aruanne“ (vt 7. lisa), mis sisaldab: 

 

(i) ülevaadet ellu viidud tegevustest ning meetme saavutatud tulemustest, eelkõige 

1. lisas osutatud mõjunäitajate põhjal; 

 

(ii) avaldamiseks ette nähtud kokkuvõtet; 

 

(b) „lõplik finantsaruanne“, mis sisaldab lõplikku raamatupidamisaruannet, mis 

koondab kõigi aruandeperioodide individuaalsed raamatupidamisaruanded ja 

sisaldab lõppmakse taotlust, ning  

 

(c) sõltumatu välise asutuse läbi viidud müügiedendus- ja teavitusmeetmete tulemuste 

hindamise uuring, mis on koostatud 1. lisas sätestatud mõjunäitajaid kasutades.]  

 

15.5 Kulude kogusumma teave  

 

Ei kohaldata 

 

15.6 Raamatupidamisaruannetes kasutatav vääring ja konverteerimine eurodesse  

 

Raamatupidamisaruanded tuleb koostada eurodes ja kui on tegemist euroalasse 

mittekuuluvate liikmesriikidega, siis ka nende omavääringus. 

 

Toetusesaaja või alltöövõtjate poolt enne komisjonile deklareerimist tehtud kulutuste 

konverteerimiseks määrab liikmesriik kindlaks riiklike eeskirjade kohaselt kohaldatava 

vahetuskursi.  

 

15.7 Aruannetes kasutatav keel 

 

Kõik aruanded (sh raamatupidamisaruanded) tuleb esitada lepingus kasutatud keeles. 

 

15.8 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  
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Kui esitatud aruanne (aruanded) ei ole käesoleva artikliga kooskõlas, võib liikmesriik 

maksetähtaja peatada (vt artikkel 31) ja kohaldada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 

 

Kui koordinaator ei täida oma aruandluskohustust ja kui ta ei täida seda kohustust 30 päeva 

jooksul pärast kirjalikku meeldetuletust, võib liikmesriik lepingu lõpetada (vt artikkel 34) või 

kohaldada mis tahes muud 6. peatükis kirjeldatud meedet.  

 

  

ARTIKKEL 16. MAKSED JA MAKSEKORD  

 

16.1 Tehtavad maksed   

 

Koordinaator teeb järgmised maksed: 

 

- üks eelmakse; 

 

- [VALIK mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: üks või mitu 

vahemakset vahemakse taotlus(t)e alusel (vt artikkel 15) ja] 

 

-  üks lõppmakse lõppmakse taotluse alusel (vt artikkel 15). 

 

16.2 Eelmakse – summa – eelmaksetagatis 

 

Eelmakse eesmärk on anda toetusesaajatele käibevahendeid.  

 

See summa jääb lõppmakse tegemiseni ELi varaks. 

 

Eelmakse summa on [sisestage summa (sisestage summa sõnades)
 12

] eurot.  

 

Koordinaator võib 30 päeva jooksul pärast lepingu jõustumist esitada asjaomasele 

liikmesriigile eelmakse taotluse koos eelmakse summaga sama suuruse finantstagatisega 

vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014
13

 IV peatükile. 

 

[VALIK toetusesaajatele, kelle asukohariik saab finantsabi vastavalt määruse (EL) nr 

1144/2014 artikli 15 lõikele 3: Toetusesaajad, kelle asukohariik saab finantsabi, võivad teha 

eelmakse taotluse kahes osas: taotluse esimene osa tuleb esitada eelmise lõiguga ettenähtud 

tähtajaks, eelmakse ülejäänud osa taotluse võib esitada üksnes pärast seda, kui eelmakse 

esimene osa on heaks kiidetud ja kinnitatud.] 

 

Liikmesriik teeb koordinaatorile eelmakse – v.a artikli 32 kohaldamise korral – 30 päeva 

jooksul kas kümme päeva enne meetme alguskuupäeva (vt artikkel 3) või alates 

                                                 
12 Eelmakse ei tohi olla suurem kui 20 % maksimaalsest toetussummast. 
13 Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 907/2014, millega täiendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 makse- ja muude asutuste finantsjuhtimise, 

raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise, tagatiste ja euro kasutamise osas (ELT L 255, 

28.8.2014, lk 18). 
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eelmaksetagatise kättesaamisest (vt artikkel 58) olenevalt sellest, kumb neist kuupäevadest on 

hilisem.   

  

16.3 Vahemaksed – summa – arvutamine 

 

[VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme puhul ja kui vahemakseid ei tehta: ei kohaldata] 

 

[VALIK 2 mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: Vahemaksetega 

hüvitatakse meetme rakendamisel asjaomasel aruandeperioodil tekkinud rahastamiskõlblikud 

kulud. 

 

Liikmesriik maksab koordinaatorile vahemaksena tasumisele kuuluva summa 60 päeva 

jooksul perioodilise aruande kättesaamisest (vt artikli 15 lõige 3), välja arvatud artikli 31 või 

32 kohaldamisel. 

 

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

sellega tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. 

 

Liikmesriik arvutab vahemaksena tasumisele kuuluva summa järgmiste etappide kaupa: 

 

1. etapp – hüvitismäära kohaldamine; 

 

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

 

16.3.1 Esimene etapp – hüvitismäära kohaldamine  

 

Hüvitismäära (vt artikli 5 lõige 2) kohaldatakse rahastamiskõlblikele kuludele (tegelikud 

kulud ja kindlamääralised kulud; vt artikkel 6), mille toetusesaajad on deklareerinud (vt 

artikkel 15) ja mille liikmesriik on seoses asjaomase aruandeperioodiga heaks kiitnud (vt 

eespool). 

 

16.3.2 Teine etapp – summa piiramine 90 %-ga maksimaalsest toetussummast 

 

Eelmakse ja vahemaksete kogusumma ei tohi olla suurem kui 90 % artikli 5 lõikes 1 

sätestatud maksimaalsest toetussummast. Vahemakse maksimaalne summa arvutatakse 

järgmiselt:  

 

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

millest lahutatakse 

 

{ettemakse ja varasemad vahemaksed}}.] 

 

16.4 Lõppmakse – summa – arvutamine  

 

Lõppmaksega hüvitatakse järelejäänud osa rahastamiskõlblikest kuludest, mis toetusesaajatel 

meetme rakendamisel tekkisid.  
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Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast (vt artikli 5 lõige 3) suurem, 

toimub lõppmakse asemel tagasinõudmine (vt artikkel 28).  

 

Kui varasemate maksete kogusumma on lõplikust toetussummast väiksem, teeb liikmesriik 

lõppmakse 60 päeva jooksul lõpparuande (vt artikli 15 lõige 4) kättesaamisest, välja arvatud 

artikli 31 või 32 kohaldamise korral. 

 

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

tunnistatakse selle sisu nõuetele vastavaks, usaldusväärseks, täielikuks või tõeseks. 

 

Liikmesriik 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 (kui on)}}. 

 

Kui jääk on positiivne, makstakse see koordinaatorile. 

 

Tasumisele kuuluva summa võib siiski tasaarvestada – toetusesaajate nõusolekuta – muu 

summaga, mille toetusesaaja on komisjonile võlgu ELi eelarvest, kuni ELi toetuse 

ülempiirini, mis on kõnealuse toetusesaaja kohta hinnangulises eelarves märgitud (vt 2. lisa). 

 

Kui jääk on negatiivne, nõutakse see koordinaatorilt sisse (vt artikkel 28).  

 

16.5 Teade tasumisele kuuluva summa kohta  

 

Liikmesriik teatab makseid tehes ametlikult koordinaatorile tasumisele kuuluva summa ja 

täpsustab, kas see on seotud [VALIK mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete 

puhul: vahemaksega või] lõppmaksega.  

 

Lõppmakse korral täpsustatakse teates ka lõplik toetussumma. 

 

Toetuse vähendamise või alusetult makstud summade tagasinõudmise korral eelneb teate 

saatmisele artiklites 27 ja 28 sätestatud ärakuulamismenetlus.  

 

16.6 Maksete vääring  

 

Ei kohaldata  

 

16.7 Koordinaatorile tehtavad maksed – maksete jagamine toetusesaajate vahel   

 

Maksed tehakse koordinaatorile.  

 

Koordinaatorile tehtavad maksed vabastavad liikmesriigi tema maksekohustusest.  
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Koordinaator peab jagama maksed põhjendamatult viivitamata toetusesaajate vahel. 

 

16.8 Maksete pangakonto  

 

Kõik maksed tehakse järgmisele pangakontole: 

  

Panga nimi: […]  

Konto omaniku täisnimi: […]  

Täielik kontonumber (sh panga koodid): […]  

[IBAN: […]]
14

 

 

16.9 Makse ülekandekulud  

 

Ülekandekulud tasutakse järgmiselt:  

 

- liikmesriik maksab oma panga küsitud ülekandetasu; 

 

- toetusesaaja maksab oma panga küsitud ülekandetasu; 

 

- korduva ülekande põhjustanud pool maksab kõik korduva ülekande kulud. 

 

16.10 Makse kuupäev  

 

Liikmesriigi tehtud makseid käsitatakse teostatuna kuupäeval, mil need tema kontolt 

debiteeritakse.  

 

16.11 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

16.11.1 Kui liikmesriik ei pea kinni makse tähtpäevadest (vt eespool), kohaldatakse komisjoni 

delegeeritud määruse (EL) nr 907/2014 artiklit 5.  

 

16.11.2 Ei kohaldata 

 

ARTIKKEL 17. KONTROLLID, HINDAMISED, AUDITID JA JUURDLUSED – 

TULEMUSTE PÕHJAL JÄRELDUSTE TEGEMINE 

 

17.1 Liikmesriigi ja komisjoni korraldatud kontrollid, hindamised ja auditid  

 

17.1.1 Liikmesriigi õigus teostada kontrolli 

 

Liikmesriik kontrollib – meetme rakendamise ajal või pärast seda – meetme nõuetekohast 

rakendamist ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist, hinnates muu hulgas tulemusi ja 

aruandeid.  

 

Liikmesriik võib taotleda ka lisateavet vastavalt artiklile 12.  

 

                                                 
14 BIC-kood või SWIFT-kood selliste riikide korral, kus IBANit ei kohaldata. 
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Esitatav teave peab olema tõene, täpne ja täielik ning see tuleb esitada nõutud vormingus, 

sealhulgas elektroonilisel kujul. 

 

17.1.2 Hindamise õigus  

 

Ei kohaldata 

 

17.1.3  Komisjoni õigus teostada auditeid 

 

Komisjon võib vastavalt määrusele nr 1306/2013
15

 ning vastavalt selle sätetele ja menetlustele 

teostada kohapealseid kontrolle, et teha kindlaks, kas kulud on kantud kooskõlas liidu 

õigusega. 

 

17.2 Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlused  

 

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) võib vastavalt määrustele nr 883/2013
16

 ja nr 

2185/96
17

 (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 on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat 

ebaseaduslikku tegevust.  

 

17.3 Euroopa Kontrollikoja kontrollid ja auditid  

 

Euroopa Kontrollikoda võib vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 ja 

finantsmääruse nr 966/2012
18

 artiklile 161 – igal ajal meetme rakendamise ajal ja pärast seda 

– teostada auditeid. 

 

Kontrollikojal on kontrollide ja auditite teostamiseks juurdepääsuõigus. 

 

17.4 Kontrollid, hindamised, auditid ja juurdlused rahvusvaheliste organisatsioonide 

puhul  

 

Ei kohaldata 

 

                                                 
15  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise 

põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu 

määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) 

nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).  
16  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, 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). 
17  Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, 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). 
18  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 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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17.5 Kontrollide, hindamiste, auditite ja juurdluste käigus saadud tulemuste 

tagajärjed – tulemuste põhjal järelduste tegemine 

 

17.5.1  Käesoleva toetusega seotud tulemused 

 

Käesoleva toetusega seoses teostatud kontrollide, auditite või juurdluste käigus saadud 

tulemuste põhjal võidakse rahastamiskõlbmatud kulud tagasi lükata (vt artikkel 26), toetust 

vähendada (vt artikkel 27), alusetult makstud summad tagasi nõuda (vt artikkel 28) 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, auditite või juurdluste käigus saadud tulemuste põhjal võidakse taotleda 1. lisa 

muutmist (vt artikkel 39).  

 

Lisaks võib OLAFi juurdluse käigus saadud tulemustele järgneda kriminaalvastutusele 

võtmine riigi õigusnormide alusel. 

 

17.5.2. Muude toetustega seotud tulemused  

 

Ei kohaldata 

 

17.5.3 Menetlus  

 

Ei kohaldata 

 

17.6 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, on ebapiisavalt 

põhjendatud kulud rahastamiskõlbmatud (vt artikkel 6) ja need lükatakse tagasi (vt 

artikkel 26).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

 

ARTIKKEL 18. MEETME MÕJU HINDAMINE 

 

Ei kohaldata 

 

3. JAGU. MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

 

ARTIKKEL 18a. TEAVITAMIS- JA MÜÜGIEDENDUSTEGEVUSE TINGIMUSED 

 

18a.1  Kohustused seoses teavitamis- ja müügiedendustegevusega 

 

Toetusesaajad peavad teavitamis- ja müügiedendustegevuse puhul täitma järgmisi tingimusi: 
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(a) tagama, et teavitamis- ja müügiedendusmeetmed on objektiivsed, erapooletud ja 

mittediskrimineerivad; 

 

(b) tagama, et teavitamis- ja müügiedendusmeetmetega edendatakse ka ELi tegevust (vt 

artikkel 22); 

 

(c) päritolu nimetamine edendatavatel toodetel: 

 

(i) tagama, et teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei põhine toote päritolul;  

  

- tagama, et peamine sõnum on ELi suunitlusega (ega rõhuta erilist päritolu) 

ja eelkõige, et 

 

- päritolu nimetamine täiendab liidu peamist sõnumit; 

 

- päritolu nimetamine ei tohi julgustada tarbijaid ostma omamaiseid tooteid 

üksnes nende päritolu tõttu ja teave toote iseloomulike omaduste kohta on 

samuti esitatud; 

 

- päritolu nimetamine on teisejärguline (st päritolule viitav tekst või sümbol 

on [VALIK 1 teavitamis- ja müügiedendusmeetmete puhul ELi 

liikmesriikides: vähem][VALIK 2 teavitamis- ja müügiedendusmeetmete 

puhul ELi liikmesriikides: vähem] esile tõstetud kui liidu peamisele 

sõnumile viitav tekst või sümbol(id)); 

 

- päritoluga seotud materjalide, näiteks piltide, värvuste, sümbolite 

esitlemine ei varja liidu peamist sõnumit ning seda nimetatakse liidu 

peamisest sõnumist eraldi pinnal; 

 

(ii) tagama, et päritolu nimetamine viitab riigi või riigiülesele päritolule (st viitab 

riikidevahelisele või liikmesriigi päritolule, mitte väiksemale tasandile), v.a 

juhul kui päritolu nimetamine on osa: 

 

- äärepoolseimate piirkondade logost (RUP-logo)
19

 või asjaomasest 

visuaalsest materjalist; 

 

- riiklikust kvaliteedikavast, mille nimes esineb päritolu; 

 

- päritolust, mida on nimetatud järgmiste ELi kvaliteedikavade alusel 

tunnustatud toodete puhul: 

 

- kaitstud päritolunimetus (KPN); 

                                                 
19  Vt komisjoni 6. novembri 2013. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 179/2014 (millega täiendatakse 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 228/2013 seoses ettevõtjate registriga, toodete piirkonnast 

väljaspool turustamiseks antava toetuse suurusega, logoga, teatavate veiste imporditollimaksudest 

vabastamisega ning põllumajanduse jaoks ettenähtud erimeetmetega seotud teatavate meetmete 

rahastamisega liidu äärepoolseimates piirkondades) (ELT L 63, 4.3.2014, lk 3) I lisa. 
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- kaitstud geograafiline tähis (KGT) või 

 

- garanteeritud traditsiooniline toode (GTT)
20

; 

  

(iii) päritolu nimetamine piirdub visuaalse materjaliga (st ei ole audiomaterjal); 

 

(d) kaubamärkide kasutamine:  

 

(i) tagama, et teavitamis- ja müügiedendusmeetmed ei põhine kaubamärgil; 

 

(ii) tagama, et kaubamärkide kasutamine (välja arvatud kaubamärgina 

registreeritud riiklikke kvaliteedikavasid käsitlevate teavitus- ja 

müügiedendusmeetmete puhul): 

 

- piirdub järgmisega: 

 

- toodete tutvustamine või degusteerimine (messidel, 

ettevõtjatevahelistel üritustel, veebisaitidel või 

müügipunktides) ja  

 

- trükitud teabe- ja müügiedendusmaterjalid, mida jagatakse 

sellise tutvustamise ja degusteerimise ajal 

 

ja 

 

- vastab järgmistele tingimustele: 

 

- kasutatakse üksnes kaubamärke, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 

207/2009
21

 artiklites 4 ja 66 või direktiivi 2008/95/EÜ
22

 artiklis 2 

sätestatud kaubamärkide määratluse alla; 

 

- kaubamärkide esitlemine ei nõrgesta peamist ELi sõnumit, eelkõige 

 

- on kaubamärkide esitlemine teisejärguline (st väiksem vorming 

võrreldes ELi peamise sõnumiga); 

 

- kaubamärgiga seotud materjalide, näiteks piltide, värvuste, 

sümbolite jne esitlemine ei varja ELi peamist sõnumit; 

                                                 
20  Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 664/2014, millega täiendatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1151/2012 seoses kaitstud päritolunimetuste, kaitstud geograafiliste 

tähiste ja garanteeritud traditsiooniliste toodete liidu sümbolite kehtestamisega ning seoses teatavate 

päritolueeskirjade, teatavate menetluseeskirjade ning teatavate täiendavate üleminekueeskirjadega (ELT L 

179, 19.6.2014, lk 17). 
21  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, 

24.3.2009, lk 1). 
22  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiiv 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 299, 8.11.2008, lk 25). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32014R0664&qid=1448017117936&rid=5
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- kaubamärgid piirduvad visuaalse materjaliga (st ei ole 

audiomaterjal);  

 

- kõikidele toetusesaaja organisatsiooni liikmetele on antud võrdne 

võimalus oma kaubamärke esitleda ja kaubamärke esitletakse koos, 

võrdselt nähtaval viisil ja liidu peamise sõnumi jaoks mõeldud 

pinnast eraldi pinnal; 

 

- kaubamärke esitletakse järgmiselt: 

 

- messidel, ettevõtjatevahelistel üritustel või müügipunktides kas 

 

- kõik kaubamärgid koos ühel plakatil, mis asub infostendi 

esiküljel ja mille suurus ei tohi ületada infostendi esikülje 

kogupinnast 5 % (või proportsionaalselt vähem, kui on 

nimetatud vähem kui viis kaubamärki),  

 

või 

 

- igaüht üksikult, ühesugustele eraldi infostendidele 

paigutatult, neutraalsel ja ühesugusel viisil sellise infostendi 

esiküljel, mille suurus ei tohi ületada infostendi esikülje 

kogupinnast 5 % (või proportsionaalselt vähem, kui on 

nimetatud vähem kui viis kaubamärki); 

 

- veebisaidid: kõik kaubamärgid koos kas:  

 

- reklaamiribal, mis asub veebilehe allosas 

  

- ega ületa 5 % veebilehe kogupinnast (või 

proportsionaalselt vähem, kui on nimetatud vähem kui 

viis kaubamärki) ning 

 

- sealjuures peavad kõik kaubamärgid olema liidu 

kaasrahastamisele viitavast liidu embleemist väiksemad 

(vt artikkel 22); 

 

või 

 

- selleks ette nähtud veebilehel, mis on kodulehest eraldi ja 

kus kõik kaubamärgid on kujutatud neutraalsel ja 

ühesugusel viisil; 

 

- trükitud teabe- ja müügiedendusmaterjalid, mida jagatakse 

sellise tutvustamise ja degusteerimise ajal kõik kaubamärgid 

koos reklaamiribal, mis asub lehe allosas ja mille suurus ei ületa 
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5 % lehe kogupinnast (või proportsionaalselt vähem, kui on 

nimetatud vähem kui viis kaubamärki); 

 

(e) tervisealased väited (st teave selle kohta, millist mõju toode tervisele avaldab):  

 

(i) tagama, et tervisealased väited [VALIK 1 teavitamis- ja 

müügiedendusmeetmete puhul ELi liikmesriikides:  vastavad määruse (EÜ) 

nr 1924/2006
23

 lisale või on heaks kiidetud selle liikmesriigi pädeva 

tervishoiuasutuse poolt, kus toiminguid tehakse][VALIK 2 teavitamis- ja 

müügiedendusmeetmete puhul ELi liikmesriikides: heaks kiidetud selle riigi 

pädeva tervishoiuasutuse poolt, kus toiminguid tehakse.][;][.] 

 

(f) [VALIK 1 teavitamis- ja müügiedendusmeetmete puhul ELi liikmesriikides:  

tagama, et riiklikke kvaliteedikavasid käsitlevad teavitus- ja müügiedendusmeetmed on 

suunatud kavale mitte aga üksikutele toodetele (st üksikuid tooteid kasutatakse üksnes 

kava näitlikustamiseks, nad on esitatud teisejärgulisena ega nõrgesta ELi peamist 

sõnumit).] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

18a.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27). 

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 

 

 

ARTIKKEL 19. OLEMASOLEVAD ÕIGUSED JA TULEMUSTE OMANDIÕIGUS 

(SEALHULGAS INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMANDI 

ÕIGUSED)  
 

19.1  Olemasolevad õigused ja nende kasutusõigus 

 

Kui enne rahalise abi andmise otsuse tegemist on olemas tööstus- ja intellektuaalomandi 

õigused, sealhulgas kolmandate isikute õigused, koostavad toetusesaajad loetelu, milles nad 

täpsustavad kõik olemasolevate tööstus- ja intellektuaalomandi õigustega seonduvad omandi- 

ja kasutusõigused. 

 

Koordinaator esitab kõnealuse loetelu liikmesriigile enne meetme rakendamise algust. 

 

Iga toetusesaaja peab andma teistele toetusesaajatele juurdepääsu kõigile olemasolevatele 

tööstus- ja intellektuaalomandi õigustele, mida on vaja meetme rakendamiseks ja 

lepingukohaste kohustuste täitmiseks. 

 

19.2  Tulemuste kasutamine ja nende kasutusõigus  

 

                                                 
23  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta 

esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&amp;qid=1448009404272&amp;rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32006R1924&amp;qid=1448009404272&amp;rid=1
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Meetme tulemused (sealhulgas aruanded ja muud seonduvad dokumendid) kuuluvad 

toetusesaajatele.  

 

Toetusesaajad peavad andma komisjonile artikli 22 kohase teavitamistegevuse tulemuste 

kasutusõiguse. 

 

19.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 

 

ARTIKKEL 20. HUVIDE KONFLIKT  

 

20.1 Kohustus vältida huvide konflikti 

 

Toetusesaajad peavad võtma kõik meetmed, mis aitavad ennetada olukorda, kus meetme 

erapooletut ja objektiivset rakendamist ohustavad majanduslike, poliitiliste või rahvuslike 

huvide või perekonna- või emotsionaalsete sidemetega seotud põhjused või muud põhjused, 

mis tulenevad ühistest huvidest (edaspidi „huvide konflikt“). 

 

Nad peavad viivitamata teavitama liikmesriiki ametlikult olukorrast, mis kujutab endast või 

võib põhjustada huvide konflikti, ning koheselt võtma kõik vajalikud meetmed sellise 

olukorra kõrvaldamiseks.  

 

Liikmesriik võib kontrollida võetud meetmete asjakohasust ja nõuda täiendavate meetmete 

võtmist kindlaksmääratud tähtajaks. 

 

20.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed  

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27) ning lepingu või toetusesaaja osalemise selles võib lõpetada (vt artikkel 34). 

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 

 

ARTIKKEL 21. KONFIDENTSIAALSUS 

 

21.1 Üldine kohustus tagada konfidentsiaalsus 

 

Pooled peavad meetme rakendamise ajal ja kolm aastat pärast lõppmakse tegemist 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: 
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(a) teavet avalikustav pool nõustub teist poolt sellest vabastama; 

 

(b) teave muutub üldiselt ja avalikult kättesaadavaks konfidentsiaalsuskohustust 

rikkumata; 

 

(c) konfidentsiaalse teabe avalikustamist nõutakse ELi või riigi õigusnormidega. 

 

21.2 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid. 

 

ARTIKKEL 22. MEETME REKLAAMIMINE – ELI-POOLSE RAHASTAMISE 

NÄHTAVUS 

 

22.1 Toetusesaajate teavitamistegevus 

 

22.1.1 Üldine kohustus reklaamida meedet ja selle tulemusi 

 

Toetusesaajad peavad reklaamima meedet ja selle tulemusi. 

 

22.1.2 Teave ELi-poolse rahastamise kohta – ELi embleemi kasutamise kohustus ja 

õigus – tunnuslause „Enjoy, it's from Europe!“ (Naudi, see on Euroopast!) kasutamise 

kohustus ja õigus 

 

22.1.2.1 Kogu teabe- ja müügiedendusmaterjalil peab olema ELi embleem ja järgmine märkus 

sihtriigi keeles või keeltes: 

 

 
 

Kui ELi embleem esitatakse koos toetusesaajate muude logodega, peab ELi embleemile 

tagama asjakohase nähtavuse.  

 

Visuaalse meedia puhul peavad embleem ja tekst olema selgelt nähtavad teate edastamise 

alguses, ajal või lõpus.  Helikandjate puhul peab kõnealune tekst olema teate edastamise lõpus 

selgelt kuulda. 

 

Toetusesaajad võivad käesolevast artiklist neile tulenevate kohustuste täitmisel kasutada ELi 

embleemi komisjonilt eelnevalt heakskiitu saamata. 

 

See ei anna neile siiski embleemi kasutamise ainuõigust.  
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Lisaks ei tohi nad omastada ELi embleemi või sarnast kaubamärki või logot kas 

registreerimise kaudu või muul viisil.  

 

22.1.2.2 Kogu visuaalsel teabe- ja müügiedendusmaterjalil peab olema tunnusaluse „Enjoy, 

it’s from Europe!“ , 

 
 

mis peab olema: 

 

- inglise keeles, kuid selle tõlke võib esitada joonealuses märkuses; 

 

- vertikaalselt; 

 

- värviliselt (oranž = 8-M74-Y90-K0) või must-valgena (oranž on asendatud mustaga 

K100 ja sinine halliga K60); 

 

- suurusega, mis on proportsionaalne selle materjali suurusega, millel see esitatakse. 

 

Sõltuvalt kampaania teemast peab tunnuslausega koos olema esitatud üks järgmistest 

tekstidest: 

 
Teema Tekst 

Keskkond Euroopa Liit toetab kampaaniad, millega edendatakse austust 

keskkonna vastu. 

Kvaliteet ja toiduohutus Euroopa Liit toetab kampaaniaid, millega edendatakse kvaliteetseid 

põllumajandustooteid. 

Tervis Euroopa Liit toetab kampaaniaid, millega edendatakse tervislikku 

eluviisi.  

Mitmekesisus Euroopa Liit toetab kampaaniaid, millega edendatakse paljusid 

erinevaid põllumajandustooteid. 

Traditsioon Euroopa Liit toetab kampaaniaid, millega edendatakse 

põllumajandustraditsioone. 

 

Tunnuslausega ei tohi asendada ELi embleemi (või sellele lisatud teksti; vt eespool).  

 

22.1.3 Komisjoni vastutusest vabastamine 
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Kogu visuaalne teabe- ja müügiedendusmaterjal (v.a väikesed meened, nt pastakad, ja 

väikesed reklaamid, nt reklaamiribad) peab sisaldama järgmist vastutuse välistamise märkust: 
 

„Müügiedenduskampaania sisu kajastab üksnes autori seisukohti ning on esitatud tema 

vastutusel. Euroopa Komisjon ei võta vastutust materjalis sisalduva teabe võimaliku kasutamise 

eest.“ 

 

Veebisaitidel peab vastutuse välistamine sisalduma õigusteabes. Sotsiaalmeediakontode puhul 

tuleb see esitada kontot tutvustavas osas. 

 

22.2 Teavitamismeetmed 

 

22.2.1 Õigus kasutada toetusesaajate materjale, dokumente või teavet 

 

Komisjon võib kasutada oma meetmega seotud dokumente, nimelt avaldamiseks ettenähtud 

kokkuvõtteid ja avalikke tulemusi ning muud materjali, näiteks pilte või audiovisuaalset 

materjali, mida ta on toetusesaajalt saanud (sh elektroonilisel kujul).  

 

See ei muuda artiklis 21 sätestatud konfidentsiaalsuskohustusi, mis endiselt kehtivad. 

 

Toetusesaaja materjalide, dokumentide ja teabe kasutamise õigus hõlmab järgmist: 

 

(a) kasutamine enda tarbeks (eelkõige tehes need kättesaadavaks komisjoni või muu 

ELi institutsiooni, asutuse, talituse või ameti või ELi liikmesriikide asutuste 

töötajatele; ning kopeerides neid või taasesitades need kas tervikuna või osaliselt 

piiramatul arvul); 

 

(b) levitamine üldsusele (eelkõige avaldamine paberkandjal ja elektroonilisel või 

digitaalsel kujul, avaldamine Internetis allalaaditava või mitteallalaaditava failina, 

levitamine ringhäälingukanalite kaudu, avalik väljapanek või esitlemine, edastamine 

pressiteabetalituste kaudu või kandmine laialt juurdepääsetavatesse andmebaasidesse 

või registritesse); 

 

(c) toimetamine või ümbersõnastamine teavitamis- ja avaldamistegevuse jaoks (sh 

lühendamine, kokkuvõtete tegemine, muude elementide (nt metaandmed, legendid, 

muud graafilised, visuaalsed, audio- või tekstielemendid) lisamine, osade (nt audio- 

või videofailide) väljajätmine, osadeks jaotamine, kogumikus kasutamine);   

 

(d) tõlkimine;  

 

(e) juurdepääsu andmine individuaalsete taotluste alusel vastavalt määrusele 

nr 1049/2001,
24

 ilma taasesitamis- või kasutusõiguseta; 

 

(f) hoiustamine paberkandjal või elektrooniliselt või muul kujul; 

 

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

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43). 
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(g) arhiveerimine kooskõlas kohaldatavate dokumendihalduseeskirjadega ja 

 

(h) õigus lubada kolmandatel isikutel tegutseda tema nimel või anda punktides b, c, d ja 

f sätestatud kasutusviiside suhtes all-litsentse kolmandatele isikutele, kui see on 

komisjoni teavitamis- ja avaldamistegevuseks vajalik. 

 

Kui kasutusõigus oleneb kolmanda isiku (sh toetusesaaja töötajad) õigustest, peab 

toetusesaaja tagama, et ta täidab käesolevast lepingust talle tulenevaid kohustusi (eelkõige 

hankides asjaomastelt kolmandatelt isikutelt vajaliku nõusoleku). 

 

Kui see on kohaldatav (ja kui toetusesaajad on selle ette näinud), lisab komisjon järgmise 

teabe:  

 
„© – [aasta] – [autoriõiguse omaniku nimi]. Kõik õigused kaitstud. Litsentsitud Euroopa Komisjonile 

teatavatel tingimustel.“ 
 

22.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaaja ei täida käesolevast artiklist tulenevaid kohustusi, võib toetust vähendada (vt 

artikkel 27).  

 

Sellise mittetäitmise tagajärjel võidakse ka rakendada 6. peatükis kirjeldatud muid meetmeid.  

 

ARTIKKEL 23. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE  

 

23.1 Isikuandmete töötlemine komisjoni ja liikmesriigi poolt  

 

Kõiki lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid töödeldakse komisjoni määruse nr 45/2001
25

 

alusel ja kooskõlas andmekaitset (sh lubade andmine või teavitamisnõuded) käsitlevate 

kohaldatavate ELi ja riigi õigusnormidega. 

 

Liikmesriik töötleb kõiki lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid andmekaitset (sh lubade 

andmine või teavitamisnõuded) käsitlevate siseriiklike õigusnorme kohaselt. 

 

23.2 Isikuandmete töötlemine toetusesaajate poolt  

 

Toetusesaajad peavad töötlema lepingu alla kuuluvaid isikuandmeid kooskõlas andmekaitset 

(sh lubade andmine või teavitamisnõuded) käsitlevate kohaldatavate ELi ja riigi 

õigusnormidega. 

 

Toetusesaajad võivad anda oma töötajatele juurdepääsu ainult andmetele, mis on lepingu 

rakendamiseks, haldamiseks ja järelevalveks rangelt vajalikud.  

 

                                                 
25  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta 

(EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1). 
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Toetusesaajad peavad teavitama töötajaid, kelle isikuandmeid liikmesriik või komisjon kogub 

ja töötleb.  

 

23.3 Nõuete mittetäitmise tagajärjed 

 

Kui toetusesaajad ei täida artikli 23 lõikest 2 tulenevaid kohustusi, võib liikmesriik kohaldada 

6. peatükis kirjeldatud meetmeid. 

 

ARTIKKEL 24. AMETI VASTU OLEVATE MAKSENÕUETE ÜLEANDMINE 

 

Ei kohaldata 

 

5. PEATÜKK. TOETUSESAAJATE ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS  

 

ARTIKKEL 25. TOETUSESAAJATE ÜLESANNETE JA VASTUTUSE JAOTUS  

 

25.1 Ülesanded ja vastutus liikmesriigi ees  

 

Toetusesaajad kannavad täit vastutust meetme rakendamise ja lepingust kinnipidamise eest.  

 

Toetusesaajad vastutavad koos ja eraldi 1. lisas kirjeldatud meetme tehnilise rakendamise 

eest. Kui toetusesaaja jätab oma osa meetmest rakendamata, peavad selle kohustuse täitma 

teised toetusesaajad (ilma ELi täiendava toetuseta), välja arvatud juhul, kui liikmesriik nad 

sellest kohustusest sõnaselgelt vabastab.  

 

Iga toetusesaaja finantsvastutus on sätestatud artiklites 28, 29 ja 30.  

 

25.2 Ülesannete ja vastutuse omavaheline jaotus  

 

Toetusesaajate ülesanded ja vastutus jaotuvad järgmiselt: 

 

a) Iga toetusesaaja peab: 

 

(i) ajakohastama osalejate portaali toetusesaaja registris hoitavat teavet (vt artikkel 

12); 

 

(ii) teavitama kohe koordinaatorit kõigist sündmustest või asjaoludest, mis võivad 

märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või põhjustada sellega seoses 

viivitusi (vt artikkel 12); 

 

(iii) esitama koordinaatorile aegsasti:  

 

- oma raamatupidamisaruanded ja raamatupidamisaruannete õigsust kinnitavad 

tõendid või asjakohaste arvete ja tõendavate dokumentide koopiad, kui need on 

nõutavad (vt artikkel 15);  

 

- tehniliste aruannete koostamiseks vajalikud andmed (vt artikkel 15); 
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- mis tahes muid lepingu alusel liikmesriigi poolt nõutavaid dokumente või 

teavet, välja arvatud juhul, kui lepingus seisab, et toetusesaaja peab selle teabe 

esitama otse. 

 

b) Koordinaator peab: 

 

(i) teostama järelevalvet meetme korrektse rakendamise üle (vt artikkel 7); 

 

(ii) vahendama kogu toetusesaajate ja liikmesriigi vahelist suhtlust (eelkõige esitama 

liikmesriigile artiklis 12 kirjeldatud teabe), välja arvatud juhul, kui lepingus on 

sätestatud teisiti;  

 

(iii) nõudma toetusesaajatelt liikmesriigi poolt nõutavaid dokumente ja teavet, need 

läbi vaatama ja veenduma enne nende liikmesriigile esitamist nende täielikkuses 

ja õigsuses;  

 

(iv) esitama liikmesriigile vajalikud tulemused ja aruanded (vt artiklid 14 ja 15);  

 

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

viivituseta (vt artikkel 16);  

 

Koordinaator võib esitada liikmesriigile eelmakse taotluse (vt artikli 16 lõige 2). 

 

Koordinaator ei tohi eespool nimetatud ülesannete täitmist alltöövõtu korras tellida. 

 

25.3 Toetusesaajate omavahelised kokkulepped – konsortsiumileping 

  

Toetusesaajad peavad meetme korrektse rakendamise tagamiseks sõlmima omavahelised 

kokkulepped töö ja töökorralduse osas. Need omavahelised kokkulepped peavad olema 

sätestatud toetusesaajate vahel sõlmitud kirjalikus „konsortsiumilepingus“, mis võib 

hõlmata:  

 

- konsortsiumi sisemist korraldust; 

 

- ELi toetuse jaotust; 

 

- täiendavaid eeskirju ja kohustusi seoses olemasolevate õiguste ja tulemustega (vt 

artikkel 19); 

 

- sisevaidluste lahendamise korda;  

 

- vastutus-, kahjude hüvitamise ja konfidentsiaalsuskokkuleppeid toetusesaajate vahel. 

 

Konsortsiumileping ei tohi sisaldada ühtegi lepinguga vastuolus olevat sätet.  
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6. PEATÜKK.  KULUDE TAGASILÜKKAMINE – TOETUSE VÄHENDAMINE – 

SISSENÕUDMINE – KARISTUSED – KAHJUD – PEATAMINE – 

LÕPETAMINE – VÄÄRAMATU JÕUD  

 

1. JAGU. KULUDE TAGASILÜKKAMINE – TOETUSE VÄHENDAMINE – 

TAGASINÕUDMINE – KARISTUSED 

 

ARTIKKEL 26. RAHASTAMISKÕLBMATUTE KULUDE TAGASILÜKKAMINE   

 

26.1 Tingimused  

 

Liikmesriik lükkab [VALIK mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: 

vahemakse tegemise ajal,] lõppmakse tegemise ajal või selle järel tagasi kõik 

rahastamiskõlbmatud kulud (vt artikkel 6), eelkõige pärast kontrolle, läbivaatusi, auditeerimisi 

või uurimisi (vt artikkel 17). 

 

26.2 Tagasilükatavad rahastamiskõlbmatud kulud – arvutamine – menetlus 

 

Rahastamiskõlbmatud kulud lükatakse tagasi täies mahus. 

 

Kui kulude tagasilükkamine ei too kaasa toetussumma vähendamist (vt artikkel 28), edastab 

liikmesriik koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale kulude tagasilükkamise, kõnealuste 

summade ja tagasilükkamise põhjuste kohta ametliku teate (vajaduse korral koos teatega 

tasumisele kuuluva summa kohta; vt artikli 16 lõige 5). Koordinaator või toetusesaaja võib – 

30 päeva jooksul pärast teate saamist – esitada liikmesriigile ametliku teate sellega mitte 

nõustumisest ja mittenõustumise põhjustest.  

 

Kui kulude tagasilükkamine toob kaasa toetussumma vähendamise, järgib liikmesriik artiklis 

28 sätestatud eelteatega ärakuulamismenetlust.  

 

26.3 Mõju 

 

Kui liikmesriik lükkab kulud tagasi [VALIK mitme aruandeperioodiga meetme ja 

vahemaksete puhul: vahemakse või] lõppmakse tegemise ajal, arvestab ta need meetme 

rakendamiseks [perioodilises raamatupidamisaruandes või] lõplikus kokkuvõtlikus 

raamatupidamisaruandes deklareeritud rahastamiskõlblikest kogukuludest maha (vt artikli 15 

lõiked 3 ja 4). Seejärel arvutab ta artikli 16 lõikes 3 või 4 sätestatu kohaselt [vahemakse või] 

lõppmakse. 

 

[VALIK mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: Kui liikmesriik lükkab 

perioodilises raamatupidamisaruandes deklareeritud kulud tagasi pärast vahemakset, kuid 

enne lõppmakse tegemist, arvestab ta need meetme rakendamiseks deklareeritud 

rahastamiskõlblikest kogukuludest maha järgmises perioodilises või kokkuvõtvas lõplikus 

raamatupidamisaruandes. Seejärel arvutab ta artikli 16 lõikes 3 või 4 sätestatu kohaselt 

vahe- või lõppmakse.]    

 

Kui liikmesriik lükkab kulud tagasi pärast lõppmakse tegemist, arvestab ta tagasilükatud 

summa toetusesaaja poolt kokkuvõtlikus lõplikus raamatupidamisaruandes deklareeritud 
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rahastamiskõlblikest kogukuludest maha. Seejärel arvutab ta artikli 5 lõike 4 kohaselt 

muudetud lõpliku toetussumma.  

 

ARTIKKEL 27. TOETUSE VÄHENDAMINE 

 

27.1 Tingimused 

 

Liikmesriik võib – lõppmakse tegemise ajal või selle järel – vähendada maksimaalset 

toetussummat (vt artikli 5 lõige 1), kui toetusesaaja (või füüsiline isik, kellel on volitus teda 

esindada või tema nimel otsuseid vastu võtta) on teinud märkimisväärseid vigu, eiranud 

eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud olulisel määral täitmata käesoleva lepinguga või 

pakkumismenetluse käigus sätestatud kohustused (kaasa arvatud meetme ebakorrektne 

rakendamine, valeandmete esitamine, nõutud andmete esitamata jätmine, eetikanõuete 

rikkumine).  

 

27.2 Vähendatav summa – arvutamine – menetlus 

 

Vähendatava summa suurus on proportsionaalne vigade, eeskirjade eiramise, pettuse või 

kohustuste täitmata jätmise tõsidusega.  

 

Liikmesriik esitab koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale enne toetuse vähendamist 

ametliku „eelteate“:  

 

- milles teatab toetuse vähendamise kavatsusest, märgib ära summa, mille võrra kavatseb 

toetust vähendada, ja vähendamise põhjused, ning 

 

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

 

Kui liikmesriigile märkusi ei esitata või ta otsustab toetust esitatud märkustele vaatamata 

vähendada, saadab ta toetuse vähendamise kohta ametliku kinnituse (vajaduse korral koos 

teatega sissenõutavatest summadest; vt artikkel 16). 

 

27.3 Mõju  

 

Kui liikmesriik 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 16 lõige 4). 

 

Kui liikmesriik vähendab toetust pärast lõppmakse tegemist, arvutab ta meetme jaoks välja 

muudetud lõpliku toetussumma (vt artikli 5 lõige 4). Kui muudetud lõplik toetussumma on 

lõplikust toetussummast väiksem (vt artikli 5 lõige 3), nõuab liikmesriik vaheosa tagasi (vt 

artikkel 28).  

 

ARTIKKEL 28. ALUSETULT MAKSTUD SUMMADE TAGASINÕUDMINE  

 

28.1 Tagasinõutav summa – arvutamine – menetlus 
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Liikmesriik nõuab – kas lõppmakse tegemise ajal või selle järel – tagasi kõik väljamakstud 

summad, mis ei ole lepinguga kooskõlas.  

 

Koordinaator vastutab täiel määral (lepingukohase) konsortsiumi võla tagasimaksmise eest, 

isegi kui ta ei ole olnud kõnealuste summade lõppsaaja.  

 

[VALIK 1 kui liikmesriik nõuab teistelt toetusesaajatelt tingimusteta solidaarvastutust: 

Lisaks vastutavad toetusesaajad (sh koordinaator) solidaarselt kõigi lepingukohaste tasumata 

(konsortsiumilt või mis tahes toetusesaajalt sissenõutud, sh viivisintressid) võlgade 

tagasimaksmise eest – kuni artikli 5 lõikes 1 sätestatud maksimaalse toetussummani.] [VALIK 

2 kui liikmesriik nõuab teistelt toetusesaajatelt piiratud solidaarvastutust (koos 

individuaalsete ülemmääradega): Lisaks vastutavad toetusesaajad (sh koordinaator) 

solidaarselt kõigi lepingukohaste tasumata (konsortsiumilt või mis tahes toetusesaajalt 

sissenõutud, sh viivisintressid) võlgade tagasimaksmise eest – kuni ELi toetuse ülempiirini, 

mis on kõnealuse toetusesaaja kohta hinnangulises eelarves märgitud (viimati muudetud; vt 2. 

lisa).] [VALIK 3 kui liikmesriik aktsepteerib individuaalset finantsvastutust: Teiste 

toetusesaajate finantsvastutus juhul, kui sissenõudmine on piiratud ja iga osaleja vastutab 

oma võlgade eest.]  

 

28.1.1 Tagasinõudmine lõppmakse tegemisel 

 

Kui lõppmakse võtab sissenõudmise vormi (vt artikli 16 lõige 4), saadab liikmesriik 

koordinaatorile sellekohase ametliku eelteate:  

 

- milles teatab sissemakse nõudmise kavatsusest, lõppmaksena sissenõutavast summast 

ja sissenõudmise põhjustest ning 

 

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

 

Kui märkusi ei esitata või liikmesriik otsustab esitatud märkustest hoolimata tagasinõudmist 

jätkata, kinnitab ta tagasinõutava summa ja edastab koordinaatorile ametliku võlateate, 

milles on täpsustatud sissenõutav summa, makse tingimused ja tähtaeg (koos teatega 

tasumisele kuuluva summa kohta; vt artikli 16 lõige 5). 

 

Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, nõuab liikmesriik selle summa 

sisse:  

  

(a) tasaarvestades selle – koordinaatori nõusolekuta – koordinaatoril komisjonilt või ELi 

eelarvest saadaolevate summadega; 

 

(b) realiseerides finantstagatise (vt artikli 16 lõige 2); 

 

(c) [VALIK 1 kui liikmesriik nõuab teistelt toetusesaajatelt tingimusteta 

solidaarvastutust: pidades teised toetusesaajad solidaarselt vastutavaks – kuni artikli 

5 lõikes 1 sätestatud maksimaalse toetussummani] [VALIK 2 kui liikmesriik nõuab 

teistelt toetusesaajatelt piiratud solidaarvastutust (koos individuaalsete 

ülemmääradega): pidades teised toetusesaajad solidaarselt vastutavaks – kuni ELi 

toetuse ülempiirini, mis on kõnealuse toetusesaaja kohta hinnangulises eelarves 
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märgitud (viimati muudetud; vt 2. lisa)] [VALIK 3 kui liikmesriik aktsepteerib 

individuaalset finantsvastutust: ei kohaldata]; 

 

(d) andes asja kohtusse (vt artikkel 41). 

 

Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb tagasinõutav summa (vt 

eespool) viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku makse tähtajale järgnevast päevast 

kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on liikmesriigile tasutud. 

 

Viivisintress vastab Euroopa Keskpanga põhiliste refinantseerimistoimingute puhul 

kohaldatavale, Euroopa Liidu Teataja C-seerias avaldatud intressimäärale (edaspidi 

„viiteintressimäär“), mis kehtib selle kuu esimesel kalendripäeval, kuhu tähtpäev langeb, ning 

mida on suurendatud 3,5 protsendipunkti võrra.  

 

Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivisintress ning alles 

seejärel põhisumma. 

 

Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 

kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 

 

28.1.2 Tagasinõudmine pärast lõppmakse tegemist  

 

Kui pärast lõppmakse tegemist vaatas liikmesriik kulude tagasilükkamise või toetuse 

vähendamise tõttu meetme lõpliku toetussumma läbi (vt artikli 5 lõige 4) ning kui muudetud 

lõplik toetussumma on lõplikust toetussummast väiksem (vt artikli 5 lõige 3), nõuab 

liikmesriik 

 

- kui tagasilükkamine või vähendamine ei mõjuta konkreetset toetusesaajat: 

koordinaatorilt vahesumma tagasimaksmist (isegi kui ta ei ole olnud kõnealuste 

summade lõppsaaja) 

 

või 

  

- muul juhul: asjaomaselt toetusesaajalt vahesumma tagasimaksmist.   

 

Liikmesriik esitab koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale ametliku eelteate: 

 

- milles teatab sissemakse nõudmise kavatsusest, tagasimakstavast summast ja 

sissenõudmise põhjustest, ning 

 

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

 

Kui märkusi ei esitata või liikmesriik otsustab esitatud märkustest hoolimata tagasinõudmist 

jätkata, kinnitab ta tagasinõutava summa ja edastab koordinaatorile või asjaomasele 

toetusesaajale ametliku võlateate. Selles teates on täpsustatud ka makse tegemise tingimused 

ja tähtaeg.  
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Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, nõuab liikmesriik selle summa 

sisse:  

  

(a) tasaarvestades selle – koordinaatori või toetusesaaja nõusolekuta – koordinaatoril või 

asjaomasel toetusesaajal komisjonilt või ELi eelarvest saadaolevate summadega; 

 

(b)  [VALIK 1 kui liikmesriik nõuab teistelt toetusesaajatelt tingimusteta 

solidaarvastutust: pidades teised toetusesaajad solidaarselt vastutavaks – kuni artikli 

5 lõikes 1 sätestatud maksimaalse toetussummani] [VALIK 2 kui liikmesriik nõuab 

teistelt toetusesaajatelt piiratud solidaarvastutust (koos individuaalsete 

ülemmääradega): pidades teised toetusesaajad solidaarselt vastutavaks – kuni ELi 

toetuse ülempiirini, mis on kõnealuse toetusesaaja kohta hinnangulises eelarves 

märgitud (viimati muudetud; vt 2. lisa)] [VALIK 3 kui liikmesriik aktsepteerib 

individuaalset finantsvastutust: ei kohaldata];  

 

(c) andes asja kohtusse (vt artikkel 41). 

 

Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb tagasinõutav summa (vt 

eespool) artikli 28 lõike 1 punktis 1 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku 

makse tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on 

liikmesriigile tasutud. 

 

Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivisintress ning alles 

seejärel põhisumma. 

 

Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 

kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 

 

ARTIKKEL 29. HALDUSSANKTSIOONID 

 

29.1 Tingimused 

 

Liikmesriik määrab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1829 artikli 5 kohaselt 

halduskaristusi, kui toetusesaaja:  

 

(a) on eiranud eeskirju või  

 

(b) olulisel määral rikkunud oma kohustusi seoses lepingu kohase meetme 

valikumenetluse või rakendamisega. 

 

Toetusesaaja peab ise maksma talle määratud trahvi.  

 

29.2 Kestus – trahvisumma – arvutamine 

 

Eeskirjade eiramise korral maksab toetusesaaja trahvi, milleks on algselt makstud või 

taotletud summa ning tegelikult tasumisele kuuluva summa kahekordne vahe. 
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Tõsise üleastumise korral, eelkõige artikli 29 lõike 1 punktis a osutatud eeskirjade eiramise 

kordumise korral või juhul, kui on leitud, et toetusesaaja on olulisel määral rikkunud oma 

kohustusi seoses artikli 29 lõike 1 punktis b osutatud lepingu kohaste meetmete 

valikumenetluse või nende rakendamisega, võetakse toetusesaajalt õigus osaleda teavitamis- 

ja müügiedendusmeetmetes kolme aasta jooksul alates rikkumise kindlakstegemise 

kuupäevast. 

 

29.3 Menetlus 

 

Enne karistuse määramist saadab liikmesriik asjaomasele toetusesaajale ametliku teate: 

 

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

 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul esitama omapoolseid märkusi.  

 

Kui liikmesriigile 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 liikmesriik selle summa sisse 

nõuda:  

 

a)  tasaarvestades selle – toetusesaaja nõusolekuta – asjaomasel toetusesaajal komisjonilt 

või ELi eelarvest saadaolevate summadega, 

 

b)  andes asja kohtusse (vt artikkel 41). 

 

Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb tagasinõutav summa (vt 

eespool) artikli 28 lõike 1 punktis 1 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku 

makse tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on 

liikmesriigile tasutud. 

 

Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivisintress ning alles 

seejärel põhisumma. 

 

Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 

kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 

  

2. JAGU. KAHJUHÜVITIS 

 

ARTIKKEL 30. KAHJUHÜVITIS  

 

30.1 Liikmesriigi ja komisjoni vastutus 

 

Liikmesriik või komisjon ei vastuta toetusesaajatele (või kolmandatele isikutele) käesoleva 

lepingu rakendamise või raske hooletuse tagajärjel tekitatud kahju eest. 
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Liikmesriik või komisjon ei vastuta ühegi toetusesaaja või meetmega seotud kolmandate 

isikute poolt käesoleva lepingu rakendamise tagajärjel tekitatud kahju eest. 

 

30.2 Toetusesaaja vastutus 

 

30.2.1 Tingimused 

 

Välja arvatud vääramatu jõu korral (vt artikkel 35), peavad toetusesaajad hüvitama 

liikmesriigile kõik kahjud, mis on talle tekitatud meetme rakendamise tagajärjel või seetõttu, 

et meedet ei rakendatud täielikus vastavuses lepinguga.  

 

Toetusesaaja peab ise maksma talle esitatud kahjuhüvitise. 

 

30.2.2 Kahjuhüvitise summa – arvutamine 

 

Summa, mille liikmesriik võib toetusesaajalt sisse nõuda, vastab selle toetusesaaja poolt 

tekitatud kahjule. 

 

30.2.3 Menetlus  

 

Enne kahjuhüvitise sissenõudmist saadab liikmesriik asjaomasele toetusesaajale ametliku 

teate: 

 

- milles teatab oma kahjunõudmise hüvitamise kavatsusest, kahjuhüvitise summast 

ja kahjunõude põhjustest ning 

 

- kutsub teda üles 30 päeva jooksul esitama omapoolseid märkusi.  

 

Kui liikmesriigile märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustele vaatamata kahju 

hüvitamise nõudmist jätkata, edastab ta kahjuhüvitise nõudmise kohta ametliku kinnituse ja 

võlateate, milles on täpsustatud sissenõutav summa, makse tingimused ja tähtaeg. 

 

Kui makset ei ole võlateates ettenähtud kuupäevaks tehtud, võib liikmesriik selle summa sisse 

nõuda:  

 

a)  tasaarvestades selle – toetusesaaja nõusolekuta – asjaomasel toetusesaajal komisjonilt 

või ELi eelarvest saadaolevate summadega, 

 

b)  andes asja kohtusse (vt artikkel 41).  

 

Kui makset ei ole võlateates osutatud tähtajaks tehtud, suureneb tagasinõutav summa (vt 

eespool) artikli 28 lõike 1 punktis 1 sätestatud viivisintressi võrra, mis hõlmab ajavahemikku 

makse tähtajale järgnevast päevast kuni selle kuupäevani (k.a), kui kogu summa on 

liikmesriigile tasutud. 

 

Osamaksete arvutamisel võetakse kõigepealt arvesse kulud, tasud ja viivisintress ning alles 

seejärel põhisumma. 
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Sissenõudmisprotsessi käigus tasutavad pangakulud katab toetusesaaja, välja arvatud juhul, 

kui kohaldatakse direktiivi 2007/64/EÜ. 

 

3. JAGU. PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

 

ARTIKKEL 31. MAKSETÄHTAJA PEATAMINE  

 

31.1 Tingimused 

 

Liikmesriik võib – igal ajal – maksetähtaja peatada (vt artikli 16 lõiked 2–4), kui 

maksetaotlust (vt artikkel 15) ei saa heaks kiita, sest:  

 

(a) see ei ole kooskõlas lepingu sätetega (vt artikkel 15);  

 

(b) tehnilisi või finantsaruandeid ei ole esitatud või need on puudulikud või on 

vaja täiendavat teavet, või 

 

(c) on kahtlus, et raamatupidamisaruannetes deklareeritud kulud ei ole 

rahastamiskõlblikud, ning on vaja korraldada täiendavad kontrollid, 

auditeerimised või uurimised. 

 

31.2 Menetlus 

 

Liikmesriik teatab koordinaatorile ametlikult makse tähtaja peatamisest ja selle põhjustest.  

 

Peatamine jõustub liikmesriigi poolt teate saatmise päeval (vt artikkel 36).  

 

Kui makse tähtaja peatamise tingimusi enam ei täideta, siis peatamine lõpetatakse ja 

taasalustatakse järelejäänud perioodi. 

 

Kui peatamine kestab üle kahe kuu, võib koordinaator teha liikmesriigile peatamise jätkumise 

kohta järelepärimise.  

 

Kui makse tähtaja peatamise põhjuseks on tehniliste või finantsaruannete nõuetele 

mittevastamine (vt artikkel 15) ja muudetud aruannet ei ole esitatud või see esitati, kuid lükati 

samuti tagasi, võib liikmesriik lõpetada lepingu või toetusesaaja osalemise (vt artikli 34 lõike 

3 punkti 1 alapunkt i). 

 

ARTIKKEL 32. MAKSETE PEATAMINE  

 

32.1 Tingimused  

 

Liikmesriik võib – igal ajal – kas täielikult või osaliselt peatada eelmakse [VALIK mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: ja vahemaksed] ühele või enamale 

toetusesaajale või lõppmakse kõigile toetusesaajatele, kui toetusesaaja (või füüsiline isik, 

kellel on volitus teda esindada või tema nimel otsuseid vastu võtta) on teinud 

märkimisväärseid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud olulisel määral 

täitmata käesoleva lepinguga või pakkumismenetluse käigus sätestatud kohustused (kaasa 
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arvatud meetme ebakorrektne rakendamine, valeandmete esitamine, nõutud andmete 

esitamata jätmine, eetikanõuete rikkumine). 

 

Kui ühe või mitme toetusesaaja maksed on peatatud, teeb liikmesriik osamakse(d) selle/nende 

osa(de) kohta, mis ei ole peatatud. Kui peatamine hõlmab lõppmakset, siis pärast peatamise 

lõpetamist käsitatakse asjaomas(t)e summa(de) tasumist (või tagasinõudmist) meedet lõpetava 

lõppmakse tasumisena. 

 

32.2 Menetlus 

 

Enne maksete peatamist saadab liikmesriik koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale 

ametliku teate:  

 

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

 

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

  

Kui liikmesriigile 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 menetlust ei jätkata.  

 

Peatamine jõustub liikmesriigi poolt kinnitusteate saatmise päeval.  

 

Kui maksete jätkamise tingimused on täidetud, siis peatamine lõpetatakse. Liikmesriik 

teavitab sellest ametlikult koordinaatorit või asjaomast toetusesaajat. 

 

[VALIK mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: Peatamise ajal ei tohi 

perioodiline aruanne (perioodilised aruanded) (vt artikli 15 lõige 3) sisaldada asjaomase 

toetusesaaja raamatupidamisaruandeid. Koordinaator peab need lisama pärast peatamise 

lõpetamist järgmisesse perioodilisse aruandesse või, kui peatamist ei lõpetata enne meetme 

lõppu, viimasesse perioodilisse aruandesse.] 

 

Toetusesaajad võivad meetme rakendamise peatada (vt artikli 33 lõige 1) või lõpetada 

asjaomase toetusesaaja lepingu või osalemise (vt artikli 34 lõiked 1 ja 2). 

 

ARTIKKEL 33. MEETME RAKENDAMISE PEATAMINE  

 

33.1 Meetme rakendamise peatamine toetusesaajate poolt 

 

33.1.1  Tingimused  

 

Toetusesaajad võivad peatada meetme või selle mis tahes osa rakendamise, kui eriolukord – 

eelkõige vääramatu jõud (vt artikkel 35) – muudab selle rakendamise võimatuks või 

erakordselt raskeks.  

 

33.1.2 Menetlus 
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Koordinaator peab liikmesriiki peatamisest viivitamata ametlikult teavitama (vt artikkel 36), 

tuues välja: 

 

- peatamise põhjused ja  

 

- eeldatava meetme jätkamise kuupäeva. 

 

Peatamine jõustub päeval, mil liikmesriik selle teate kätte saab. 

 

Kui olukord võimaldab meetme rakendamist jätkata, peab koordinaator saatma selle kohta 

viivitamatult liikmesriigile 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 39) – välja arvatud 

juhul, kui leping toetusesaajaga või toetusesaaja osalemine on lõpetatud (vt artikkel 34). 

 

Peatamise lõpetamine jõustub muudatuses sätestatud kuupäeval. See kuupäev võib olla 

varasem muudetud lepingu jõustumise kuupäevast.  

 

Meetme rakendamise peatamise ajal tekkinud kulud ei ole rahastamiskõlblikud (vt artikkel 6).  

 

33.2 Meetme rakendamise peatamine liikmesriigi poolt 

 

33.2.1  Tingimused 

 

Liikmesriik võib peatada meetme või selle mis tahes osa rakendamise, kui toetusesaaja (või 

füüsiline isik, kellel on volitus teda esindada või tema nimel otsuseid vastu võtta) on teinud 

märkimisväärseid vigu, eiranud eeskirju, pannud toime pettuse või jätnud olulisel määral 

täitmata käesoleva lepinguga või pakkumismenetluse käigus sätestatud kohustused (kaasa 

arvatud meetme ebakorrektne rakendamine, valedeklaratsiooni esitamine, nõutud andmete 

esitamata jätmine, eetikanõuete rikkumine). 

 

33.2.2  Menetlus 

 

Enne meetme rakendamise peatamist saadab liikmesriik koordinaatorile või asjaomasele 

toetusesaajale ametliku teate: 

 

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

 

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

 

Kui liikmesriigile 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 kinnitus on kätte saadud (või teates osutatud 

hilisemal kuupäeval). 
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Peatamine lõpetatakse, kui meetme rakendamise jätkamiseks vajalikud tingimused on 

täidetud.  

 

Koordinaatorile või asjaomasele 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 39) – välja arvatud 

juhul, kui leping on juba lõpetatud (vt artikkel 34). 

 

Peatamise lõpetamine jõustub muudatuses sätestatud kuupäeval. See kuupäev võib olla 

varasem muudetud lepingu jõustumise kuupäevast.  

 

Peatamise ajal tekkinud kulud ei ole rahastamiskõlblikud (vt artikkel 6).   

 

Toetusesaajad ei saa nõuda liikmesriigi poolt tehtud peatamisest tingitud kahjude hüvitamist 

(vt artikkel 30). 

 

Meetme rakendamise peatamine ei mõjuta liikmesriigi õigust leping või toetusesaaja 

osalemine lõpetada (vt artikkel 34), toetust vähendada või alusetult makstud summad tagasi 

nõuda (vt artiklid 27 ja 28). 

 

ARTIKKEL 34. LEPINGU LÕPETAMINE VÕI ÜHE VÕI MITME TOETUSESAAJA 

OSALEMISE PEATAMINE 

 

34.1 Lepingu lõpetamine toetusesaajate poolt  

 

34.1.1 Tingimused ja menetlus 

 

Toetusesaajad võivad lepingu lõpetada. 

 

Koordinaator peab liikmesriiki lõpetamisest viivitamata teavitama (vt artikkel 36), tuues välja: 

 

- lõpetamise põhjused ja  

 

- lõpetamise jõustumise kuupäeva. See kuupäev peab olema teate kuupäevast hilisem. 

 

Kui põhjusi ei esitata või kui liikmesriik leiab, et esitatud põhjused lõpetamist ei õigusta, 

loetakse leping „ebakorrektselt lõpetatuks“. 

 

Lõpetamine jõustub teates osutatud kuupäeval. 

 

34.1.2 Mõju 

 

Koordinaator peab 90 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama [VALIK mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: perioodilise aruande (mis hõlmab avatud 

aruandeperioodi kuni lõpetamiseni; vt artikli 15 lõige 3) ja] lõpparuande (vt artikli 15 lõige 

4). 
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Kui liikmesriik ei saa kõnealust aruannet (kõnealuseid aruandeid) määratud tähtajaks (vt 

eespool), [VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme puhul ja kui vahemakseid ei tehta: 

kulusid arvesse ei võeta] [VALIK 2 mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete 

puhul: võetakse arvesse ainult heakskiidetud perioodilises aruandes esitatud kulud]. 

 

Liikmesriik arvutab esitatud aruande/aruannete põhjal välja lõpliku toetussumma (vt artikli 5 

lõige 3) ja lõppmakse (vt artikli 16 lõige 4). Rahastamiskõlblikud on ainult enne lõpetamist 

tehtud kulud (vt artikkel 6). Alles pärast lõpetamist täitmisele pööratavate lepingutega seotud 

kulud ei ole rahastamiskõlblikud. 

 

Ebakorrektne lõpetamine võib tuua kaasa toetuse vähendamise (vt artikkel 27). 

 

Toetusesaajate kohustused (eelkõige artiklid 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28) kehtivad 

ka pärast lõpetamist.  

 

34.2 Ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine toetusesaajate poolt  

 

34.2.1 Tingimused ja menetlus 

 

Ühe või mitme toetusesaaja osalemise võib asjaomase toetusesaaja või teiste toetusesaajate 

nõudel lõpetada koordinaator.  

 

Koordinaator peab liikmesriigile lõpetamisest ametlikult teatama (vt artikkel 36) ja teavitama 

ka asjaomast toetusesaajat. 

 

Kui koordinaatori osalemine lõpetatakse ilma tema nõusolekuta, peab ametliku teate edastama 

teine toetusesaaja (kõigi toetusesaajate nimel). 

 

Teade peab sisaldama: 

 

-  lõpetamise põhjusi;  

 

-  asjaomase toetusesaaja arvamust (või tõendit selle kohta, et tema arvamust on 

kirjalikult küsitud);  

 

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

ja 

 

-  ettepanekut lepingu muutmiseks (vt artikkel 39) koos asjaomase toetusesaaja 

ülesannete ja hinnangulise eelarve ümberjagamise ettepanekuga (vt 1. ja 2. lisa) ning 

vajaduse korral ühe või mitme uue toetusesaaja lisamise ettepanekuga (vt artikkel 40). 

Kui lõpetamine jõustub pärast artiklis 3 sätestatud ajavahemikku, ei pea 

muudatusettepanekut lisama, välja arvatud juhul, kui asjaomane toetusesaaja on 

koordinaator. Sellisel juhul tuleb muudatusettepanekus pakkuda välja uus 

koordinaator. 

 

Kui seda teavet ei esitata või kui liikmesriik leiab, et esitatud põhjused lõpetamist ei õigusta, 

loetakse osalemine ebakorrektselt lõpetatuks. 
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Lõpetamine jõustub teates osutatud kuupäeval. 

 

34.2.2 Mõju 

 

Asjaomane toetusesaaja peab koordinaatorile esitama: 

 

(i) tehnilise aruande ja 

 

(ii) raamatupidamisaruande, mis hõlmab ajavahemikku [VALIK mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: viimase aruandeperioodi 

lõpust] lõpetamise jõustumise kuupäevani. 

 

Koordinaator peab kõnealuse teabe lisama [VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme puhul 

ja kui vahemakseid ei tehta: lõpparuandesse (vt artikli 15 lõige 4)][VALIK 2 mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: järgmise aruandeperioodi perioodilisse 

aruandesse (vt artikli 15 lõige 3)]. 

 

Kui liikmesriik lükkab muudatusettepaneku tagasi seetõttu, et see seab kahtluse alla toetuse 

andmise otsuse või rikub toetuse taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet, siis võib lepingu 

lõpetada kooskõlas artikli 34 lõike 3 punkti 1 alapunktiga c. 

 

Kui liikmesriik kiidab muudatusettepaneku heaks, muudetakse lepingut, lisades sinna 

vajalikud muudatused (vt artikkel 39). 

 

Ebakorrektse lõpetamise tõttu võidakse toetust vähendada (vt artikkel 27) või leping lõpetada 

(vt artikkel 34). 

 

Asjaomase toetusesaaja kohustused (eelkõige artiklid 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28) 

kehtivad ka pärast lõpetamist.  

 

34.3 Lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamine liikmesriigi poolt 

 

34.3.1  Tingimused 

 

Liikmesriik võib lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetada, kui: 

 

(a) üks või mitu toetusesaajat ei ühine lepinguga (vt artikkel 40); 

 

(b) muudatus toetusesaajate õiguslikus, rahalises, tehnilises, organisatoorses või omanikke 

puudutavas olukorras mõjutab tõenäoliselt oluliselt või pidurdab meetme rakendamist 

või seab kahtluse alla toetuse andmise otsuse; 

 

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

tehtavad vajalikud muudatused seaksid kahtluse alla toetuse andmise otsuse või 

rikuksid taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet (vt artikkel 39);  
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(d) meetme rakendamist takistab vääramatu jõud (vt artikkel 35) või koordinaator on 

meetme rakendamise peatanud (vt artikli 33 lõige 1) ja: 

 

(i) meetme taaskäivitamine ei ole kas võimalik või 

 

(ii)  lepingusse tehtavad vajalikud muudatused seaksid kahtluse alla toetuse 

andmise otsuse või rikuksid toetuse taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet; 

 

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

sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, ta on peatanud oma äritegevuse või ta on 

samalaadses olukorras, mis tuleneb siseriiklike õigusnormidega ettenähtud 

samasugustest menetlustest; 

 

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

vastu võtta) on mõistetud süüdi ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud 

süüteos, mida suudetakse mis tahes viisil tõendada; 

 

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

sotsiaalkindlustusmaksete kohustusi;  

 

(h) 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; 

 

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

vastu võtta) on teinud: 

 

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

 

(ii) jätnud olulisel määral täitmata käesoleva lepinguga või pakkumismenetluse 

käigus sätestatud kohustused (kaasa arvatud meetme ebakorrektne 

rakendamine, valeandmete esitamine, nõutud andmete esitamata jätmine, 

eetikanõuete rikkumine); 

 

(j) ei kohaldata; 

 

(k) ei kohaldata. 

 

34.3.2  Menetlus 

 

Enne lepingu või ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamist edastab liikmesriik 

koordinaatorile või asjaomasele toetusesaajale ametliku teate:  

 

- teatades lõpetamiskavatsusest ja selle põhjustest ning 

 

- kutsudes toetusesaajat 30 päeva jooksul alates teate kättesaamisest esitama 

omapoolseid märkusi ja – eespool oleva punkti i alapunkti ii korral – teatama 

liikmesriigile meetmetest, mida võetakse lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.   
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Kui liikmesriigile märkusi ei esitata või kui ta otsustab esitatud märkustest hoolimata 

menetlust jätkata, edastab ta koordinaatorile või asjaomasele 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, c, e, g ja punkti i alapunkti ii kohaste lõpetamiste puhul: teates 

osutatud kuupäeval (vt eespool); 

 

- eespool punktide a, d, f, h ja punkti i alapunkti i kohaste lõpetamiste puhul: päev 

pärast seda, kui teade on kätte saadud. 

 

34.3.3 Mõju  

 

(a) Lepingu lõpetamise korral:  

 

Koordinaator peab 90 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama [VALIK mitme 

aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: perioodilise aruande (mis hõlmab 

viimast avatud aruandeperioodi kuni lõpetamiseni; vt artikli 15 lõige 3) ja] lõpparuande 

(vt artikli 15 lõige 4). 

 

Kui leping lõpetatakse aruandluskohustuse täitmata jätmise tõttu (vt artikli 15 lõige 8 ja 

artikli 34 lõike 3 punkti 1 alapunkt i), ei või koordinaator pärast lõpetamist enam ühtegi 

aruannet esitada. 

 

Kui liikmesriik ei saa neid aruandeid määratud tähtajaks (vt eespool), [VALIK 1 ühe 

aruandeperioodiga meetme puhul ja kui vahemakseid ei tehta: kulusid arvesse ei võeta] 

[VALIK 2 mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: võetakse arvesse 

ainult heakskiidetud perioodilises aruandes esitatud kulud]. 

 

Liikmesriik arvutab esitatud aruande/aruannete põhjal välja lõpliku toetussumma (vt 

artikli 5 lõige 3) ja lõppmakse (vt artikli 16 lõige 4). Rahastamiskõlblikud on ainult enne 

lõpetamise jõustumist tehtud kulud (vt artikkel 6). Alles pärast lõpetamist täitmisele 

pööratavate lepingutega seotud kulud ei ole rahastamiskõlblikud. 

 

See ei mõjuta liikmesriigi õigust toetust vähendada (vt artikkel 27) või halduskaristusi 

määrata (artikkel 29). 

 

Toetusesaajad ei saa nõuda liikmesriigi poolt algatatud lõpetamisest tulenevate kahjude 

hüvitamist (vt artikkel 30). 

 

Toetusesaajate kohustused (eelkõige artiklid 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 28) 

kehtivad ka pärast lõpetamist.  

 

(b) Ühe või mitme toetusesaaja osalemise lõpetamise korral:  
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Koordinaator peab 60 päeva jooksul pärast lõpetamise jõustumist esitama ettepaneku 

lepingu muutmiseks (vt artikkel 39) koos asjaomase toetusesaaja ülesannete ja 

hinnangulise eelarve ümberjagamise ettepanekuga (vt 1. ja 2. lisa) ning vajaduse korral 

ühe või mitme uue toetusesaaja lisamise ettepanekuga (vt artikkel 40). Kui lõpetamine 

jõustub pärast artiklis 3 sätestatud ajavahemikku, ei pea muudatusettepanekut esitama, 

välja arvatud juhul, kui asjaomane toetusesaaja on koordinaator. Sellisel juhul tuleb 

muudatusettepanekus pakkuda välja uus koordinaator.  

 

Asjaomane toetusesaaja peab koordinaatorile esitama: 

 

(i) tehnilise aruande ja 

 

(ii) raamatupidamisaruande, mis hõlmab [VALIK mitme aruandeperioodiga 

meetme ja vahemaksete puhul: viimase aruandeperioodi lõpust] lõpetamise 

jõustumise kuupäevani. 

 

Koordinaator peab kõnealuse teabe lisama [VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme 

puhul ja kui vahemakseid ei tehta: lõpparuandesse (vt artikli 15 lõige 4)] [VALIK 2 

mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: järgmise aruandeperioodi 

perioodilisse aruandesse (vt artikli 15 lõige 3)]. 

 

Kui liikmesriik lükkab muudatusettepaneku tagasi seetõttu, et see seab kahtluse alla 

toetuse andmise otsuse või rikub toetuse taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet, siis võib 

lepingu lõpetada kooskõlas artikli 34 lõike 3 punkti 1 alapunktiga c. 

 

Kui liikmesriik kiidab muudatusettepaneku heaks, muudetakse lepingut, lisades sinna 

vajalikud muudatused (vt artikkel 39). 

 

 Asjaomase toetusesaaja kohustused (eelkõige artiklid 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27 ja 

28) kehtivad ka pärast lõpetamist.  

 

 

4. JAGU. VÄÄRAMATU JÕUD 

 

ARTIKKEL 35. VÄÄRAMATU JÕUD  

 

„Vääramatu jõud“ on igasugune olukord või sündmus, mis: 

 

- takistab kummalgi poolel täita lepingust tulenevaid kohustusi,  

 

- on ettenägematu, erandlik olukord ja väljaspool poolte mõjuvõimu, 

 

- ei olnud põhjustatud nendepoolsest (ega tegevusse kaasatud kolmandate isikute 

poolsest) veast ega hooletusest ning 

 

- osutub vältimatuks hoolimata nõuetekohasest hoolsusest.  

 

Järgmisi asjaolusid ei loeta vääramatuks jõuks: 
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- mis tahes teenuse viga, vahendite või materjali defekt või viivitused nende 

kättesaadavaks tegemisel, v.a juhul, kui need tulenevad otseselt vastavast vääramatu 

jõu juhtumist, 

 

- töövaidlused või streigid või 

 

- finantsraskused. 

 

Igast olukorrast, mille puhul on tegemist vääramatu jõuga, tuleb teisele poolele ametlikult 

viivitamata teatada, nimetades selle iseloomu, tõenäolise kestuse ja eeldatavad mõjud. 

 

Pooled peavad kohe võtma kõik vajalikud sammud vääramatust jõust tuleneva kahju 

piiramiseks ja andma oma parima, et jätkata meetme rakendamist nii kiiresti kui võimalik. 

 

Poolt, kellel vääramatu jõud takistas lepingust tulenevate kohustuste täitmist, ei loeta oma 

kohustusi mittetäitnuks.  

 

 

7. PEATÜKK.  LÕPPSÄTTED 

 

ARTIKKEL 36. POOLTEVAHELINE TEABEVAHETUS 

 

36.1 Teabevahetuse vorm ja vahendid  

 

Teabevahetus lepingu raames (teave, taotlused, esildised, „ametlikud teated“ jne) peab: 

 

- olema kirjalik,  

 

- kandma lepingu numbrit ja 

 

- toimuma ettenähtud vorme ja näidiseid kasutades. 

 

Osapooled peaksid vahetama teateid (v.a ametlikud teated) elektroonilisi vahendeid 

kasutades. 

 

Ametlikud teated peavad olema saadetud tähitud postiga koos kohaletoimetamise kinnitusega 

(„ametlik teade paberkandjal“). 

 

36.2 Teabevahetuse kuupäev  

 

Teated loetakse edastatuks siis, kui saatev pool on need saatnud (st kuupäeval ja kellaajal, mil 

need saadeti). 

 

Tähitud postiga paberkandjal saadetud ametlikud teated koos kohaletoimetamise 

kinnitusega loetakse edastatuks kas: 

 

- postiteenuse pakkuja poolt registreeritud kättetoimetamise kuupäeval või 
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- postkontorist kättesaamise tähtajal. 

  

36.3 Teadete aadressid 

 

Paberkandjal ametlikud teated, mis on adresseeritud liikmesriigile, tuleb saata järgmisele 

aadressile:  

 

Liikmesriik 

[täita] Üksus  

Aadress 

E-post: [täita] 

 

Paberkandjal ametlikud teated, mis on adresseeritud toetusesaajatele, tuleb saata tema 

juriidilisele aadressile, mis on kantud osalejate portaali toetusesaaja registrisse.  

 

ARTIKKEL 37. LEPINGU TÕLGENDAMINE  

 

37.1 Tingimuste ülimuslikkus lisade suhtes 

 

Lepingu tingimused on selle lisade suhtes ülimuslikud. 

 

2. lisa on ülimuslik 1. lisa suhtes. 

 

37.2 Privileegid ja immuniteedid  

 

Ei kohaldata 

 

ARTIKKEL 38. PERIOODIDE, KUUPÄEVADE JA TÄHTAEGADE ARVUTAMINE  

 

Vastavalt määrusele nr 1182/71
26

 arvutatakse päevades, kuudes või aastates väljendatud 

perioode alates neid alustava sündmuse toimumise hetkest.  

 

Sündmuse toimumise päeva ei loeta perioodi sisse. 

 

ARTIKKEL 39. LEPINGU MUUTMINE  

 

39.1 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. 

 

39.2 Menetlus 

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

ajavahemike, kuupäevade ja tähtaegade suhtes kohaldatavad eeskirjad (EÜT L 124, 8.6.1971, lk 1). 



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

 

Toetuslepingu näidis: (põllumajanduse toetuslepingu näidis – mitme toetusesaajaga lihtprogramm) V2.0 – 16. 

jaanuar 2018 

 

63 

 

Muudatust taotlev pool peab esitama muudatuse taotluse (vt artikkel 36). 

 

Toetusesaajate nimel esitab ja võtab muudatuse taotlused vastu koordinaator (vt 3. lisa). 

 

Kui taotletakse koordinaatori muutmist tema nõusolekuta, peab taotluse tegema teine 

toetusesaaja (tegutsedes teiste toetusesaajate nimel). 

 

Muudatuse taotlus peab sisaldama: 

 

- muudatuse põhjuseid 

 

- asjakohaseid lisadokumente ja 

 

- koordinaatori muutmiseks ilma tema nõusolekuta: koordinaatori arvamust (või tõendit 

selle kohta, et tema arvamust on kirjalikult küsitud). 

 

Liikmesriik võib nõuda lisateavet. 

 

Kui taotluse saanud pool nõustub, peab ta allkirjastama muudatuse 45 päeva jooksul pärast 

teate (või muu lisateabe, mida liikmesriik on nõudnud) saamist. Kui ta ei nõustu, peab ta oma 

mittenõustumisest ametlikult teatama samaks tähtajaks. Tähtaega võib pikendada, kui see on 

taotluse hindamiseks vajalik. Kui teadet tähtajaks ei saada, loetakse taotlus tagasilükatuks.  

 

Muudatus jõustub selle vastuvõtnud poole poolt allkirjastamise päeval.  

 

Muudatus hakkab kehtima poolte kokkulepitud kuupäeval või sellise kokkuleppe 

puudumisel muudatuse jõustumise kuupäeval.  

 

ARTIKKEL 40. LEPINGUGA ÜHINEMINE 

 

40.1 Preambulis nimetatud toetusesaajate ühinemine 

 

Teised toetusesaajad peavad lepinguga ühinema, allkirjastades ühinemisdokumendid (vt 3. 

lisa) 30 päeva jooksul alates lepingu jõustumisest (vt artikkel 42).  

 

Nad võtavad endale lepingujärgsed õigused ja kohustused alates selle jõustumiskuupäevast (vt 

artikkel 42). 

 

Kui toetusesaaja ei ühine lepinguga ülalnimetatud tähtajaks, peab koordinaator – 30 päeva 

jooksul – taotlema muudatust, et teha vajalikud muudatused meetme nõuetekohase 

rakendamise tagamiseks. See ei mõjuta liikmesriigi õigust leping lõpetada (vt artikkel 34).  

 

40.2 Uute toetusesaajate lisamine 

 

Ei kohaldata 

 

ARTIKKEL 41. KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE  
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41.1 Kohaldatav õigus 

 

Lepingu suhtes kohaldatakse ELi õigust, millele vajaduse korral lisandub liikmesriigi õigus.  

 

41.2 Vaidluste lahendamine 

 

Kui vaidlust lepingu tõlgendamise, kohaldamise või kehtivuse üle ei suudeta rahumeelselt 

lahendada, on ainsana pädevad liikmesriigi kohtud. 

 

ARTIKKEL 42. LEPINGU JÕUSTUMINE  

 

Leping jõustub liikmesriigi või koordinaatori poolt allkirjastamise päeval, olenevalt sellest, 

kumb on hilisem.  

 

 

 

ALLKIRJAD 

 

Koordinaatori nimel     Liikmesriigi nimel 

 

[ametikoht/eesnimi/perekonnanimi]    [eesnimi/perekonnanimi] 

 

Koostatud [koht] [kuupäev]        Koostatud [koht] [kuupäev] 
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1. LISA 

 

MEETME KIRJELDUS – taotluse B osa 
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i print format 

A4 landscape

A. Otsesed 

personalikulud

B. Alltöövõtu 

otsesed kulud

C. Muud 

otsesed kulud

D. Kaudsed 

kulud
2 Kogukulud

Hüvitismäär 

%
3 

ELi 

maksimaalne 

toetus

Maksimaalne 

toetussumma
5

Meetmega loodud tulu

Liikmete 

antud 

rahaline 

toetus 

toetuses

aajale 
6

Meetme 

kogutulu

d

A.1 Töötajad (või 

samaväärsed)   
C.1 Reisimine

C.2 Seadmed

C.3 Muud 

kaubad ja 

teenused

Kindel määr
8

4%

[1. toetusesaaja 

lühinimi]

[2. toetusesaaja 

lühinimi]

 Konsortsium 

kokku

A.2 Otsese lepingu 

alusel töötavad 

füüsil ised isikud ja 

lähetatud isikud

a b c
d = 

0,04 * a
ji

Kululiik
7

Näidislepingu 2. lisa: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Multi

MEETME HINNANGULINE EELARVE

Hinnangulised rahastamiskõlblikud 
1 kulud (kulukategooriate kaupa)

Tegelikud Tegelikud Tegelikud

ELi toetus Meetme hinnangulised tulud

k = i  + j

2 Kaudsed kulud, mille hüvitamist taotletakse, ei või sisaldada tegevustoetusega (mis on saadud ELi või Euratomi mis tahes toetusprogrammist) hõlmatud mis tahes summasid. 

Toetusesaaja, kes saab tegevustoetust meetme rakendamise ajal, ei või taotleda kaudsete kulude hüvitamist tegevustoetusega hõlmatud aasta(te) eest (vt artikli 6 lõike 2 punkt D.)

3  Hüvitismäära(de) kohta vt artikli 5 lõige 2

4 See on ELi toetuse teoreetiline summa, mille arvutamiseks korrutatakse toetusesaaja kogukulud hüvitismääraga (vt artikli 5 lõige 2). See teoreetiline summa on piiratud maksimaalse 

toetussummaga.

5 Maksimaalne toetussumma vastab tavaliselt taotletud toetussummale, kuid see võib olla ka väiksem.

7 Kululiikide kohta vt artikli 5 lõige 2

8 Kindel määr : 4% rahastamiskõlblikest otsestest personalikuludest (vt artikli 6 lõike 2 punkt D).

6
 SIMPLE AGRI PROMO toetuslepingud: lubatud on üksnes toetusesaaja-organisatiooni liikmete rahaline toetus. Kolmandate poolte (v.a liikmed) rahaline toetus EI ole lubatud.

1 Rahastamiskõlblikkuse tingimused vt artikkel 6

e = 

a+ b + c + d
f g = f * e h (i)
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3. LISA 

TOETUSESAAJATE ÜHINEMISDOKUMENT 

[Toetusesaaja / uue koordinaatori täielik ametlik nimetus (lühinimetus)], kes on asutatud 

aadressil [täielik ametlik aadress] [VALIK nende toetusesaajate jaoks, kellel on 

käibemaksukohustuslasena registreerimise number: käibemaksukohustuslasena 

registreerimise number [sisestage number]], (edaspidi „toetusesaaja“ või „koordinaator“), 

keda käesoleva ühinemisdokumendi allkirjastamisel esindab [ees- ja perekonnanimi, 

ametikoht],  

 

 

nõustub 

 

 

hakkama [toetusesaajaks] [koordinaatoriks] nr [sisestage toetusesaaja number] 

 

toetuslepingus nr [sisestage lepingu number] (edaspidi „toetusleping“), 

 

mis on sõlmitud [koordinaatori täielik ametlik nimetus] ja [pädeva asutuse täielik ametlik 

nimetus, liikmesriigi nimi] vahel 

 

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

 

[VALIK toetusesaajate puhul: ja volitab koordinaatorit esitama ja allkirjastama enda nimel 

ja enda eest kõik lepingu muudatused vastavalt artiklile 39.] 

 

Käesoleva ühinemisdokumendi allkirjastamisega nõustub toetusesaaja toetusega ja on nõus 

[VALIK: uute koordinaatorite puhul: täitma koordinaatori kohustusi ja ülesandeid ning] 

rakendama meedet vastavalt lepingule, täites kõik sätestatud kohustused ja tingimused 

[VALIK uute toetusesaajate puhul: alates [sisestage kuupäev] muudatuse jõustumise 

kuupäevast (edaspidi „ühinemiskuupäev“)]. 

  

 

ALLKIRI 

 

Toetusesaaja / uue koordinaatori nimel: 

 

[ametikoht/eesnimi/perekonnanimi] 

 

Koostatud [koht] [kuupäev] 
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[Toetusesaaja lühinimi]

3
 SIMPLE AGRI PROMO toetuslepingud: lubatud on üksnes toetusesaaja-organisatiooni liikmete rahaline toetus. Kolmandate poolte (v.a liikmed) rahaline toetus EI ole lubatud.

4
 Hüvitismäära(de) kohta vt artikli 5 lõige 2.

Toetusesaaja kinnitab, et:

Esitatud teave on täielik, usaldusväärne ja tõene.

Deklareeritud kulud on rahastamiskõlblikud (vt artikkel 6).

Kulusid saab põhjendada piisavate andmete ja täiendavate dokumentidega, mis esitatakse taotluse alusel või kontrolli, hindamise, auditi ja juurdluse korral (vt artiklid 12, 13 ja 17).

5 
See on ELi toetuse teoreetiline summa, mille arvutamiseks korrutatakse hüvitismäär deklareeritud kogukuludega.

7
   Kululiikide kohta vt artikkel 5.

8 
  Kindel määr: 4% rahastamiskõlblikest otsestest personalikuludest (vt artikli 6 lõike 2 punkt D).

Viimase aruandeperioodi puhul: kõik tulud on deklareeritud (vt artikli 5 lõike 3 punkt 3).

i   Palun deklareerige KÕIK rahastamiskõlblikud kulud, isegi kui need ületavad hinnangulises eelarves esitatud summasid (vt 2. lisa).  Hiljem võetakse arvesse üksnes summad, mis on deklareeritud individuaalses 

raamatupidamisaruandes, juhul kui muud kulud osutuvad rahastamiskõlbmatuteks.

2
 Kaudsed kulud, mille hüvitamist taotletakse, ei või sisaldada tegevustoetusega (mis on saadud ELi või Euratomi mis tahes toetusprogrammist) hõlmatud mis tahes summasid . Toetusesaaja, kes saab tegevustoetust meetme 

rakendamise ajal, ei või taotleda kaudsete kulude hüvitamist tegevustoetusega hõlmatud aasta(te) eest (vt artikli 6 lõike 2 punkt D).

1
 Rahastamiskõlblikkuse tingimuste kohta vt artikkel 6.

6   Taotletav summa või olla kuni ELi maksimaalse toetussummani, kuid see võib olla ka väiksem.

j kia b c 
d = 

0,04 * a

e= 

a+ b + c + d 
h = f + gf g

                                               NÄIDISLEPINGU 4. LISA: SIMPLE AGRI PROMO MGA — Multi

[TOETUSESAAJA ] [nimi] RAAMATUSPIDAMISARUANNE ARUANDEPERIOODI [aruandeperiood] KOHTA

Rahastamiskõlblikud
1 kulud (eelarvekategooriate kaupa) ELi toetus

Kululiik
7 Tegelikud Tegelikud Tegelikud

Tulud
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5. LISA 

 

 

 

RAAMATUPIDAMISARUANNETE ÕIGSUST KINNITAVA TÕENDI 

STANDARDVORM 

 

 
Selles dokumendis esitatakse: 

 

- põllumajandustoodete edendamise lihtprogrammist rahastatavas ELi toetuslepingus 

märgitud kuludega seotud faktilisi tulemusi käsitleva sõltumatu aruande eesmärgid ja 

kohaldamisala ning 

 

- raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi standardvorm. 

 

1.  Taust ja reguleerimisese 

 

[VALIK 1 ühe aruandeperioodiga meetme puhul ja kui vahemakseid ei tehta: Koordinaator 

peab esitama liikmesriigile 90 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu lõpparuande, mis 

peaks sisaldama (lisaks muudele dokumentidele ja kui toetuslepingu artiklis 15 ei ole teisiti 

sätestatud) raamatupidamisaruande õigsust kinnitavat tõendit; vt näidis allpool) iga 

toetusesaaja puhul, kui: 

 

- toetusesaaja taotleb kokku vähemalt 325 000 euro ulatuses toetust, et hüvitada 

tegelikud kulud ning 

 

- hinnangulises eelarves tegelike kulude hüvitamiseks ette nähtud toetuse maksimaalne 

summa (vt 2. lisa) asjaomasele toetusesaajale on 750 000 eurot või enam.] 

 

[VALIK 2 mitme aruandeperioodiga meetme ja vahemaksete puhul: Koordinaator peab 

esitama liikmesriigile 60 päeva jooksul pärast aruandeperioodi lõppu perioodilise aruande, 

mis peaks sisaldama (lisaks muudele dokumentidele ja kui toetuslepingu artiklis 15 ei ole 

teisiti sätestatud) raamatupidamisaruande õigsust kinnitavat tõendit; vt näidis allpool) iga 

toetusesaaja puhul, kui: 

 

- toetusesaaja taotleb kokku vähemalt 325 000 euro ulatuses toetust, et hüvitada 

tegelikud kulud ning 

 

- hinnangulises eelarves tegelike kulude hüvitamiseks ette nähtud toetuse maksimaalne 

summa (vt 2. lisa) asjaomasele toetusesaajale on 750 000 eurot või enam.] 

 

Toetusesaaja peab ise esitama raamatupidamisaruannete õigsust kinnitava tõendi. 
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Raamatupidamisaruande õigsust kinnitaval tõendil põhineva auditi eesmärk on anda 

liikmesriigile põhjendatud kinnitus
1
 selle kohta, et toetusesaaja on toetuse (ja vajaduse korral 

meetme kestuse ajal saadud tulude) raames deklareerinud kulud rahastamiskõlblike kuludena 

kooskõlas toetuslepingu asjakohaste õiguslike ja finantssätetega. 

 

Auditi ulatus piirdub finantsaruandes esitatud rahastamiskõlblike kulude kontrollimisega. 

Audit tehakse kooskõlas allpool esitatud punktiga 3. 

 

Kinnitavat tõendit väljastavad audiitorid teevad oma tööd kooskõlas üldtunnustatud 

auditistandarditega ja märgivad, milliseid standardeid kohaldati. Nad peavad meeles 

pidama, et raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi koostamiseks peavad nad tavalise 

kohustusliku auditi asemel tegema vastavusauditi. Toetuslepingu toetuskõlblikkuse eeskirjad 

kaaluvad alati üles tavapärased aruandlustavad. 

 

Toetusesaaja ja audiitor peavad lahendama kõik küsimused seoses faktiliste andmete või 

üksikasjalike arvutustega enne raamatupidamisaruande ja selle õigsust kinnitava tõendi 

esitamist. Samuti on soovitatav, et toetusesaaja võtaks arvesse audiitori esialgseid märkusi ja 

soovitusi, et vältida märkusega arvamuse esitamist või kvalifikatsiooni ulatuse vähenemist. 

 

Kuna tõend on peamine vahend, mis kinnitab kulutaotluste ja maksete õigsust, on selle alusel 

lihtsam käsitada summasid rahastamiskõlblikena, kui esitatakse märkusteta tõend. 

 

Tõendi esitamine ei mõjuta liikmesriigi õigust teostada omapoolne hindamine või audit. 

Sellegipoolest ei takista raamatupidamisaruande tõendiga kaetud kulude hüvitamine 

komisjonil, Euroopa Pettustevastasel Ametil ja Euroopa Kontrollikojal viia läbi kontrolle, 

auditeerimisi ja uurimisi vastavalt toetuslepingu artiklile 17. 

 

Liikmesriik eeldab, et audiitorite väljastatud tõendid vastavad kõrgeimatele 

kutsestandarditele. 

 

2.  Tõendit väljastavad audiitorid 

 

Toetusesaaja võib ise valida kvalifitseeritud välisaudiitori, sealhulgas oma tavapärase 

välisaudiitori, tingimusel et: 

 

- välisaudiitor on toetusesaajast sõltumatu ja 

 

- direktiivi 2006/43/EÜ
2
 sätted on täidetud. 

 

Sõltumatus on üks omadustest, mis võimaldab audiitoril anda erapooletu ja objektiivse 

hinnangu tuvastatud asjaolude kohta, et koostada arvamus või otsus. See tähendab, et audiitor 

teeb oma tööd ilma toetusesaaja suunamise ja sekkumiseta. 

 

                                                 
1  See tähendab suurt usaldusväärsust. 
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise 

aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit  (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447145828278&uri=CELEX:32006L0043
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Audiitorid osutavad toetusesaajale teenuseid ostulepingu alusel toetuslepingu artikli 9 

tähenduses. See tähendab, et raamatupidamisaruande õigsust kinnitava tõendi koostamise 

kulud deklareeritakse tavaliselt meetme raames tekkinud kuludena, kui peetakse kinni 

toetuslepingu artiklis 6 ja artikli 9 lõike 1 punktis 1 sätestatud rahastamiskõlblikkuse 

erieeskirjadest (eelkõige: parim kulude ja tulude suhe ning huvide konflikti puudumine; vt ka 

allpool muude kaupade ja teenuste rahastamiskõlblikkuse kulud). Kui toetusesaaja kasutab 

oma tavapärast välisaudiitorit, eeldatakse, et neil on juba sõlmitud leping, mis vastab 

kõnealustele sätetele ning puudub kohustus uusi pakkumusi teha. Kui toetusesaaja kasutab 

välisaudiitorit, kes ei ole tema tavapärane välisaudiitor, peab ta valima audiitori artikli 9 lõike 

1 punktis 1 sätestatud eeskirju järgides. 

 

Avalik-õiguslikud asutused võivad valida välisaudiitori või pädeva ametiisiku. Viimasel 

juhul on audiitori sõltumatust tavaliselt käsitatud tegeliku või näiva sõltumatusena 

auditeeritud toetusesaajast. Eeltingimuseks on asjaolu, et asjaomane ametiisik ei olnud seotud 

raamatupidamisaruande koostamisega. Asjaomased riiklikud ametiasutused annavad 

ametiisikule õigus- ja teovõime sellise avaliku-õigusliku asutuse suhtes auditeid teha. Tõendil 

tuleks viidata sellisele määramisele. 

 

3.  Auditimetoodika ja oodatavad tulemused 

 

3.1  Deklareeritud kulude rahastamiskõlblikkuse kontrollimine 

 

Kontrollimisel võib audiitor rakendada järgmisi meetodeid: päringud ja analüüs, 

(uuesti)arvutamine, võrdlus, muu dokumentide koostamise õigsuse kontroll, vaatlus, 

raamatupidamis- ja muude dokumentide kontroll ning toetusesaaja (ja tema heaks töötavate 

isikute) küsitlemine.   

 

Audiitor peab uurima järgmisi dokumente: 

 toetusleping ja selle mis tahes muudatused; 

 perioodilised ja/või lõpparuanded; 

 personalikulud: 

o palgatõendid; 

o töögraafikud; 

o töölepingud; 

o muud dokumendid (nt personaliarvestus, sotsiaalkindlustust käsitlevad 

õigusaktid, arved, tulud jne); 

o maksetõendid; 

 reisi- ja majutuskulud: 

o toetusesaaja sise-eeskirjad tööreiside kohta; 

o sõiduarved ja -piletid (kui on); 

o toetusesaaja deklaratsioon; 

o muud dokumendid (kohtumisest osavõtmise tõendid, nt koosolekute 

protokollid, aruanded jne); 

o maksetõendid; 

 seadmete kulud: 

o arved; 

o üleandmiskviitungid / esmakasutuse tõendid; 

o maksetõendid; 
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o kulumiarvestuse arvutusmeetod; 

 alltöövõtt: 

o pakkumiskutse; 

o pakkumused (kui on); 

o alltöövõtja valiku põhjendus; 

o lepingud alltöövõtjatega; 

o arved; 

o toetusesaaja deklaratsioon; 

o maksetõendid; 

o muud dokumendid: nt avalikke pakkumismenetlusi käsitlevad siseriiklikud 

õigusnormid (kui on), ELi direktiivid jne; 

 muude kaupade ja teenuste kulud: 

o arved; 

o maksetõendid ja 

o muud asjakohased raamatupidamisdokumendid. 

 

Üldised toetuskõlblikkuse eeskirjad 

 

Audiitor peab kontrollima, et deklareeritud kulud vastaksid toetuslepingu artikli 6 lõikes 1 

sätestatud üldistele toetuskõlblikkuse eeskirjadele. 

 

Eelkõige peavad kulud olema: 

 tegelikult kantud; 

 seotud lepingu esemega ja märgitud toetusesaaja hinnangulises eelarves (vt 2. lisa 

viimane versioon); 

 olema vajalikud toetust saava meetme rakendamiseks; 

 olema mõistlikud ja õigustatud ning vastama usaldusväärse finantsjuhtimise nõuetele 

eelkõige ökonoomsuse ja tõhususe poolest
3
; 

 tekkinud meetme jooksul, nagu on määratletud toetuslepingu artiklis 3 (v.a 

auditeerimistõendi arve ja kulud seoses lõpparuande esitamisega); 

 katmata muude ELi toetustega (vt allpool rahastamiskõlbmatud kulud); 

 on tuvastatavad ja kontrollitavad, eelkõige kirjendatud toetusesaaja 

raamatupidamisarvestuses ja kindlaks määratud vastavalt selles toetusesaaja 

asukohariigis kohaldatavatele raamatupidamisstandarditele ja toetusesaaja 

tavapärasele kuluarvestustavale; 

 kooskõlas riigis kohaldatavate maksu-, töö- ja sotsiaalkindlustusseadustega; 

 on kooskõlas toetuslepingu sätetega (vt eelkõige artikkel 6 ja artiklid 9–11a) ning 

 konverteeritud eurodesse toetuslepingu artikli 15 lõikes 6 sätestatud vahetuskursi 

alusel. 

o Toetusesaajate puhul, kelle kontod on loodud muus vääringus kui euro: 

muus vääringus kantud kulud tuleb konverteerida eurodesse vastavalt 

liikmesriigi pädevate asutuste kindlaks määratavatele riiklikele eeskirjadele.  

o Toetusesaajate puhul, kelle kontod on loodud eurodes: 

muus vääringus kantud kulud tuleks konverteerida eurodesse vastavalt 

toetusesaaja tavapärasele raamatupidamistavale. 

                                                 
3  Tuleb hinnata eelkõige teenuseosutajate hanke- ja valikumenetluste põhjal. 
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Audiitor peab kontrollima, kas kulud sisaldavad käibemaksu ja kui see on nii, kontrollima, et 

toetusesaaja: 

– ei saa käibemaksu tagasi nõuda (kinnitatud pädeva asutuse tõendiga) ja 

– ei ole ametiasutusena tegutsev avalik-õiguslik asutus. 

 

Audiitor peaks oma auditeerimispõhimõttes lähtuma usaldatavustasemest, mis tuleneb 

toetusesaaja sisekontrollisüsteemi läbivaatamisest. Valimi moodustamisel peaks audiitor 

märkima ja põhjendama valimi suurust vastavalt rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele. 

Selline teave tuleks lisada auditiaruandesse, mis toetab auditeerimistõendit. 

 

Toetuskõlblikkuse erieeskirjad 

 

Lisaks peab audiitor kontrollima, et deklareeritud kulud vastaksid toetuslepingu artikli 6 

lõikes 2, artikli 9 lõike 1 punktis 1 ja artikli 10 lõike 1 punktis 1 sätestatud toetuskõlblikkuse 

erieeskirjadele. 

 

Personalikulud 

 

Audiitor peab kontrollima, et  

 personalikulud on arvestatud ja makstud vastavalt toetusesaaja heaks töötavate 

inimeste puhul meetme rakendamiseks kulutatud tegeliku aja alusel (põhjendatud 

töögraafikute või muu asjaomase ajaarvestussüsteemi järgi); 

 personalikulud arvutati brutopalga, palkade või tasude (millele on lisatud 

kohustuslikud sotsiaalmaksud, kuid muud kulud maha arvatud) alusel, mis on 

täpsustatud töölepingus või muud tüüpi lepingus, kuid ei ületa toetusesaaja tavapärase 

töötasupoliitika kohaseid keskmisi määrasid; 

 töö tehti meetme rakendamise ajal, nagu on määratletud toetuslepingu artiklis 3 ja 

 personalikulud ei ole kaetud muude ELi toetustega (vt allpool rahastamiskõlbmatud 

kulud); 

 lisatasud: artikli 6 lõike 2 punktis A.1 sätestatud kaks tingimust on täidetud (st see on 

toetusesaaja tavapärane tasustamisviis ja nii toimitakse järjepidevalt, kui vajatakse 

sama liiki tööd või asjatundjate teadmisi; ja lisatasu arvestamise kriteeriumid on 

objektiivsed ja toetusesaaja kasutab neid pidevalt, sõltumata kasutatavast 

rahastamisallikast); 

 organisatsioonisisesed konsultatsioonid: artikli 6 lõike 2 punktis A.2 sätestatud kolm 

tingimust on täidetud (st organisatsioonisisesed konsultatsioonid on toimunud 

toetusesaaja juhiste järgi, töö tulemused kuuluvad toetusesaajale ja kulud ei erine 

märkimisväärselt toetusesaaja heaks töölepingu alusel töötavate ja sarnaseid 

ülesandeid täitvate isikute kuludest). 

 

Audiitoril peaks olema kindlus, et juhatus- ja raamatupidamissüsteem tagab, et personalikulud 

seoses eri meetmetega, mida toetusesaaja on rakendanud ja mida muud rahastajad on 

toetanud, on kantud nõuetekohaselt raamatupidamisse. 

 

Reisi- ja elamiskulud 

 

Audiitor peab kontrollima, et reisi- ja elamiskulud: 
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 on arvutatud ja makstud kooskõlas toetusesaaja sise-eeskirjade või tavapärase 

praktikaga; 

 ei ole kaetud muude ELi toetustega (vt allpool rahastamiskõlbmatud kulud); 

 on tekkinud seoses toetuslepingu 1. lisas sätestatud meetmetega otseselt seotud 

reisidega. 

 

Seadmete kulud 

 

Audiitor peab kontrollima, et 

 seadmed on ostetud, renditud või liisitud tavapäraste turuhindadega; 

 avalik-õiguslikud asutused on järginud riigihankeid käsitlevaid siseriiklikke 

õigusnorme; 

 seadmed on maha kantud ja kulumiarvestus on toimunud toetusesaaja suhtes 

kohaldatavate maksu- ja raamatupidamiseeskirjade kohaselt ning arvestatud on üksnes 

kulumi seda osa, mis tekkis meetme kestuse ajal, ning 

 kulud ei ole kaetud muude ELi toetustega (vt allpool rahastamiskõlbmatud kulud); 

 

Muude kaupade ja teenuste kulud 

 

Audiitor peab kontrollima, et 

 ost on tehtud parima kulude ja tulude suhte (või madalaima hinna) alusel ja et huvide 

konflikt puudub; 

 avalik-õiguslikud asutused on järginud riigihankeid käsitlevaid siseriiklikke 

õigusnorme ja 

 kulud ei ole kaetud muude ELi toetustega (vt allpool rahastamiskõlbmatud kulud). 

 

Alltöövõtukulud 

 

Audiitor peab kontrollima, et 

 alltöövõtuleping on sõlmitud parima kulude ja tulude suhte (või madalaima hinna) 

alusel ja et huvide konflikt puudub;  

 alltöövõtt on vajalik toetatava meetme rakendamiseks; 

 alltöövõtt on ette nähtud 1. ja 2. lisaga või lepitud liikmesriigiga kokku hilisemas 

etapis; 

 alltöövõtt on tõendatud raamatupidamisdokumentidega siseriikliku 

raamatupidamisseaduse kohaselt; 

 alltöövõtulepingute kulud üksuste puhul, kellel on toetusesaajaga struktuuriline seos, 

piirduvad üksuse oma kuludega (st ilma kasumimarginaalita; vt toetuslepingu artikkel 

10); 

 avalik-õiguslikud asutused on järginud riigihankeid käsitlevaid siseriiklikke 

õigusnorme. 

 

Rahastamiskõlbmatud kulud 

 

Audiitor peab kontrollima, et toetusesaaja ei deklareeriks kulusid, mis on toetuslepingu artikli 

6 lõike 4 kohaselt rahastamiskõlbmatud: 

 kapitalitasuvusega seotud kulud; 
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 võlg ja võla teenindamise kulud; 

 reservid võimalikeks edaspidisteks kahjudeks või võlgadeks; 

 intressikulud; 

 ebatõenäoliselt laekuvad võlad; 

 valuutakursikahjum; 

 liikmesriigi panga võetud pangatasud ametilt saadud ülekannete eest; 

 ülemäärased või põhjendamatud kulud; 

 mahaarvatav käibemaks;  

 ametiasutusena tegutseva avalik-õigusliku asutuse makstav käibemaks; 

 meetme rakendamise peatamise ajal kantud kulud; 

 kolmandate isikute mitterahalised sissemaksed; 

 muude ELi eelarvest rahastatavate ELi toetuste raames deklareeritud kulud, eelkõige 

kaudsed kulud, kui toetusesaaja saab samal perioodil juba tegevustoetust, mida 

rahastatakse ELi eelarvest; 

 riiklike ametiasutuste alaliste töötajate kulud seoses tegevusega, mis on osa 

ametiasutuse tavapärasest tegevusest (st toetusest sõltumata tegevus); 

 ELi institutsioonide, asutuste või ametite töötajatega seotud kulud. 

 

3.2  Tulude kontrollimine 

 

Audiitor peab kontrollima, kas toetusesaaja on deklareerinud tulud toetuslepingu artikli 5 

lõike 3 punkti 3 kohaselt, st:  

 meetmega loodud tulu (nt toodete, teenuste, trükiste müük, konverentsitasud); 

 liikmete antud rahaline toetus toetusesaaja-organisatsioonile, eelkõige meetmega 

seonduvate rahastamiskõlblike kulude katmiseks. 

 

Lisaks peab audiitor kontrollima, et meetmega seonduvad ülejäänud kulud on kandnud 

toetusesaajad, st ei ole arvestatud kolmandate poolte antud rahalist toetust, eelkõige sellist 

toetust, mida kasutatakse meetmega seonduvate rahastamiskõlblike kulude katmiseks (v.a 

liikmete antud toetus) (vt toetuslepingu artikli 5 lõige 2 ja artikli 5 lõike 3 punkt 3). 

 

 

3.3  Toetusesaaja raamatupidamissüsteemi kontrollimine 

 

Audiitor peab kontrollima, et 

 raamatupidamissüsteemi (analüütiline või muu sobiv sisesüsteem) abil saab teha 

kindlaks meetme rahastamisallikad ja lepinguperioodi jooksul tekkinud seotud kulud 

ning 

 toetuse kohased kulud/tulud on kirjendatud süstemaatiliselt, kasutades 

nummerdamissüsteemi, mis eristab need muude projektidega seotud 

kuludest/tuludest. 
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Finantsaruannete õigsust kinnitav tõend 

 

Saaja 

[Toetusesaaja täielik nimi  

aadress] 

 

 

Meie, [auditeerimisfirma ametlik nimetus], asukohaga [täielik aadress / linn / riik], keda 

esindab käesolevale auditeerimistõendile allakirjutamisel [volitatud esindaja nimi ja amet], 

 

kinnitame, 

 

et: 

 

1.  Oleme auditeerinud kulusid, mis on deklareeritud [toetusesaaja nimi] (edaspidi 

„toetusesaaja“) raamatupidamisaruandes, millele käesolev auditeerimistõend lisatakse ja 

mis esitatakse liikmesriigile vastavalt toetuslepingule [sisestage number] – [sisestage 

akronüüm] ja hõlmab järgmist aruandeperioodi (järgmisi aruandeperioode): [sisestage 

aruandeperiood (-perioodid)]. 

 

2.  Kinnitame, et audit on tehtud kooskõlas üldtunnustatud auditistandarditega, 

kooskõlas eetikanõuetega ning toetuslepingu ja selle lisade asjakohaste sätete (eelkõige 

5. lisas kirjeldatud auditimetoodika) alusel. 

 

3. Kontrolliti raamatupidamisaruannet ja tehti kõik vajalikud testid
4
 [kõigist][X]%] 

tõendavatest dokumentidest ja raamatupidamisarvestusest, et saada põhjendatud 

kinnitus selle kohta, et meie arvamuse kohaselt ja meie auditi põhjal 

 

 on kogukulud [sisestage number] ([sisestage summa sõnades]) eurot 

rahastamiskõlblikud, st: 

 on tegelikud; 

 on kindlaks määratud toetusesaaja raamatupidamispõhimõtete kohaselt; 

 tekkisid toetuslepingu artiklis 3 osutatud ajavahemikul;   

 on kirjendatud toetusesaaja raamatupidamisarvestuses (auditeerimistõendil 

esitatud kuupäeval); 

 vastavad toetuslepingu artikli 6 lõikes 2 sätestatud rahastamiskõlblikkuse 

eeskirjadele; 

 ei sisalda toetuslepingu artikli 6 lõike 4 kohaselt rahastamiskõlbmatuid 

kulusid, eelkõige järgmisi kulusid: 

 kapitalitasuvusega seotud kulud; 

 võlg ja võla teenindamise kulud; 

 reservid võimalikeks edaspidisteks kahjudeks või võlgadeks; 

 intressikulud; 

                                                 
4 Valimi moodustamise korral tuleks valimi moodustamise meetodit selgitada auditiaruandes ja testitud valim 

tuleks esitada aruandes. 
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 ebatõenäoliselt laekuvad võlad; 

 valuutakursikahjum; 

 liikmesriigi panga võetud pangatasud ametilt saadud ülekannete eest; 

 ülemäärased või põhjendamatud kulud; 

 mahaarvatav käibemaks;  

 ametiasutusena tegutseva avalik-õigusliku asutuse makstav käibemaks; 

 meetme rakendamise peatamise ajal kantud kulud; 

 kolmandate isikute tehtud mitterahalised sissemaksed; 

 muude ELi eelarvest rahastatavate ELi toetuste raames deklareeritud 

kulud, eelkõige kaudsed kulud, kui toetusesaaja saab samal perioodil 

juba tegevustoetust, mida rahastatakse ELi eelarvest; 

 riiklike ametiasutuste alaliste töötajate kulud seoses tegevusega, mis on 

osa ametiasutuse tavapärasest tegevusest (st toetusest sõltumata 

tegevus); 

 ELi institutsioonide, asutuste või ametite töötajatega seotud kulud;  

 [on taotletud toetuslepingu artikli 15 lõikes 6 osutatud euro ümberarvestuskursi 

alusel;]  

 

 kogutulud [sisestage number] ([sisestage summa sõnadega]) eurot on deklareeritud 

toetuslepingu artikli 5 lõike 3 punkti 3 kohaselt ning 

 

 toetusesaaja raamatupidamiskord on kooskõlas oma registreerimiskoha liikmesriigi 

raamatupidamiseeskirjadega ja see võimaldab ELi toetust saava meetme rakendamisel 

tekkinud kulusid otseselt seostada toetusesaaja üldist tegevust puudutavate 

raamatupidamisarvestusega. 

 

[Meie auditiarvamus on koostatud vaid järgmise kohta: 

 

 kulud: [sisestage number] eurot 

 

 tulud: [sisestage number] eurot, 

 

mis meie arvates ei vasta kohaldatavatele eeskirjadele.] 

 

4. Me oleme kvalifitseeritud / meil on volitus, et koostada käesolev auditeerimistõend 

[(lisateabe saamiseks vt käesoleva tõendi liide)]. 

 

5. Toetusesaaja maksis käesoleva auditeerimistõendi koostamise eest [sisestage number]) 

(sh käibemaks [sisestage number]) eurot. [VALIK 1: Kõnealused kulud on 

rahastamiskõlblikud (st tekkinud 90 päeva jooksul pärast toetuslepingu artiklis 3 osutatud 

meetme lõppu) ja lisatud raamatupidamisaruandesse.][VALIK 2: Kõnealused kulud ei 

olnud lisatud raamatupidamisaruandesse.] 

 

 

Kuupäev, allkiri ja tempel  
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Lisa: Käesoleva tõendi aluseks olev auditiaruanne, mis on kooskõlas seotud teenuste 

rahvusvahelise standardiga 4400 või samaväärse rahvusvahelise auditeerimisstandardiga. 
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6. LISA  

 

PERIOODILISE TEHNILISE ARUANDE STANDARDVORM 

 

 

Meetme [sisestage akronüüm] [esimene] [teine] [kolmas] perioodiline tehniline aruanne 

 

 

Toetuslepingu number:   [sisestage toetuslepingu number]  

Meetme nimetus:    [sisestage meetme nimetus]  

Meetme rakendamise alguskuupäev:   [sisestage pp/kk/aaaa]  

Meetme kestus:   [sisestage kestus kuudes]  

Aruandeperiood:  alates [sisestage pp/kk/aaaa] kuni [sisestage pp/kk/aaaa] 

 

 

1) Rakendatud meetmete kirjeldus koos põhjendusega, kui see erineb kavandatud 

tegevusest (kuni 1500 tähemärki tegevuse kohta) 

 
 Projektiga1)  

ettenähtud meetmete 

kirjeldus koos 

hinnanguliste 

väljundi- ja 

tulemusnäitajatega2) 

Rakendatud 

meetmete kirjeldus, 

milles kasutatakse 

väljundi- ja 

tulemusnäitajaid  

 

Kavandatud meetmete ja 

tegelikult rakendatud meetmete 

vaheliste erinevuste põhjendused 

Tegevus 1  

[nimetus] 

 

 

 

 

  

Tegevus 2 

[nimetus] 

 

   

Tegevus 3 

[nimetus] 

 

 

 

  

Tegevus N 

[nimetus] 

 

   

1) Toetuslepingu 1. lisa 
2) Vt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1831 artikkel 22 

 

 

2) Kõigi veel edastamata kasutatud materjalide ja visuaalsete materjalide koopiad  
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7. LISA  

 

LÕPLIKU TEHNILISE ARUANDE STANDARDVORM 

 

Meetme [sisestage akronüüm] lõplik tehniline aruanne 

 

Toetuslepingu number:   [sisestage toetuslepingu number]  

Meetme nimetus:    [sisestage meetme nimetus]  

Meetme rakendamise alguskuupäev:   [sisestage pp/kk/aaaa]  

Meetme kestus:   [sisestage kestus kuudes]  

 

 

1) Ülevaade rakendatud meetmetest ning meetme saavutatud tulemustest, kasutades eelkõige 

komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1831 artiklis 22 osutatud mõjunäitajaid (kuni 6000 

tähemärki) 

 
 

 

 

 

 

2) Avaldamiseks ette nähtud kokkuvõte (kuni 3000 tähemärki) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


