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Vastutuse välistamise klausel 

Käesoleva dokumendi eesmärk on teavitada põllumajandustoodete teavitus- ja 

müügiedendusmeetmete kaasrahastuse potentsiaalseid taotlejaid. Tegemist on üksnes 

näitega. Tegelikud veebivormid ja näidised, mis on kättesaadavad osalejate portaalis 

asuvas veebipõhises elektroonilises taotlemise süsteemis, võivad käesolevast näitest 

erineda. Taotlused tuleb koostada ja esitada osalejate portaali elektroonilises taotlemise 

süsteemis. 

  



 

 

EESSÕNA 

Käesolev juhend on koostatud taotluse koostamisel ja esitamisel kasutatava 
abivahendina ning vastamaks selle käigus tekkida võivatele küsimustele.  

Täiendavate küsimuste korral leiab teavet ka järgmistest allikatest: 

 Teave registreerimise või sellega seotud küsimuste kohta: vt osalejate 

portaal aadressil 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html 

 Osalejate portaali IT-kasutajatugi: abitaotlused tuleb esitada 

teadusuuringute päringute talituse (Research Enquiry Service) 

päringusüsteemi kaudu:  

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

 Muude kui IT-küsimuste korral: Chafea kasutajatugi on kättesaadav e-
posti teel: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu ja telefoni teel: +352-

4301-36611. Kasutajatugi on avatud tööpäevadel kell 9.30–12.00 ja 

14.00–17.00. Kasutajatugi ei tööta nädalavahetustel ega riigipühadel.  

Soovitame Chafea kasutajatoega ühendust võtta alles pärast seda, kui 

olemasolevatest dokumentidest ei ole võimalik vajalikku teavet leida. 

Kui Teil on ettepanekuid või märkusi käesoleva juhendi paremaks muutmise 

kohta, saatke e-kiri kasutajatoele CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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SÕNASTIK 

Iga-aastases tööprogrammis seatakse igaks aastaks müügiedenduskorra 
strateegilised prioriteedid ja Euroopa Komisjon võtab töökorra vastu vastavalt 

määruse (EL) nr 1144/2014 artiklile 8 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta alusakt). 

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet 

(Chafea) haldab põllumajandustoodete müügiedenduse, ELi terviseprogrammi, 

tarbijakaitseprogrammi ning algatuse „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” 
tehnilist ja rahalist elluviimist. 

(Kaas-)toetusesaaja on organisatsioon, kes saab ühele ELi kaasrahastatavale 

programmile ELi kaasrahastuse pärast selle edukat taotlemist ja sellega seotud 

toetuslepingu allkirjastamist. Taotlusprotsessi ajal viidatakse taotleja(te)le 

ja/või osalejatele. Samuti kasutatakse nii taotlejate kui ka toetusesaajate kohta 
terminit „programmi esitav organisatsioon”, olenevalt menetluse etapist. 

Lihtprogrammide rahastamistaotlusi võivad esitada üks või mitu 

organisatsiooni ühest ja samast liikmesriigist. 

Üksikprogrammi nimetatakse meetmeks. See hõlmab ühtset tegevuste 

kogumit. 

Lihtprogrammide puhul sõlmivad pädevad riiklikud ametiasutused ja 

toetusesaaja(d) lepingu, mida nimetatakse toetuslepinguks. 

Kui meetmega on seotud mitu toetusesaajat/taotlejat, peavad nad allkirjastama 

toetuslepingut täiendava konsortsiumilepingu, mis ei tohi sisaldada 

toetuslepinguga vastuolus olevaid sätteid. 

Lepingus märgitud eelmakse on võrdväärne õigusaktis märgitud ettemaksega. 

Rakendusasutus on asutus, kelle ülesanne on ellu viia programmi tegevusi ja 

olla alltöövõtja. 

Osalejate portaal on veebisait, kust saab teavet programmi „Horisont 2020” ja 

muude ELi programmide, sealhulgas põllumajandustoodete 

müügiedendusmeetmete rahastamise kohta. 

ECASe konto on Euroopa Komisjoni autentimisteenus. See on süsteem, mille 

abil saab logida sisse komisjoni hallatavate eri veebisaitide ja veebipõhiste 

teenuste kasutamiseks. 

Toetusesaajate register on Euroopa Komisjoni veebipõhine register, kuhu 

kantakse põllumajandustoodete müügiedenduses ja muudes Euroopa Liidu 
programmides osalevad toetusesaajad.  

Osaleja tunnuskood (PIC) on 9-kohaline kood, mille saab üksuse 

registreerimisel internetis. 

Pädev riiklik asutus on liikmesriigi valitsuse määratud talitus, mis vastutab 

lihtprogrammide rakendamise haldamise eest.  
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1. PROJEKTIDE ESITAMINE  

Teavitus- ja müügiedendusmeetmete projektikonkurssidel saab kasutada 
elektroonilist taotlemise süsteemi, mis töötati algselt välja programmi „Horisont 

2020” teadusuuringute programmide jaoks.  

Taotlust saab interneti teel esitada ainult osalejate portaali 

elektroonilise taotlemise süsteemi kaudu ja enne taotluste esitamise 

tähtaja lõppu.  

Link elektroonilisele taotlemise süsteemile on aadressil 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html 

Veebipõhise taotlemise vahendeid puudutavates küsimustes (nt 

unustatud salasõnad, juurdepääsuõigused ja ülesanded, taotluste esitamise 

tehnilised aspektid jne), võib ühendust võtta selleks otstarbeks loodud IT-
kasutajatoega kasutajate portaali veebisaidil: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries 

Pange tähele, et elektroonilise taotlemise süsteemi kasutamiseks peavad olema 

täidetud teatavad tehnilised miinimumnõuded. Neid nõudeid on kirjeldatud 

järgmisel veebisaidil: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec

hnical+Requirements (juurdepääsetav ECASe konto kaudu, vt punkt 1.2.1). 

 

1.1. OLULISED DOKUMENDID  

Enne taotluse esitamise otsuse tegemist ja eri taotlusvormide täitmist 
kontrollige, kas Teie organisatsioon, tutvustatavad tooted ja meede ise vastavad 

rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele. Samuti tuleb kontrollida, kas kavandatud 

tegevused ja sihtriigid on kooskõlas konkursikutses loetletud prioriteetidega.  

Seetõttu tuleb kõigepealt üksikasjalikult läbi vaadata asjaomased dokumendid: 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 

1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate 
põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta, millega 

tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 3/2008 

 Komisjoni 23. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/1829, 

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 

1144/2014 siseturul ja kolmandates riikides võetavate 
põllumajandustoodete teavitus- ja müügiedendusmeetmete kohta 

 Komisjoni 7. oktoobri 2015. aasta rakendusmäärus (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 

 Asjaomane iga-aastane komisjoni rakendusotsus vastava aasta 

tööprogrammi vastuvõtmise kohta seoses põllumajandustoodete teavitus- 

ja müügiedendusmeetmetega, mida rakendatakse siseturul ja 

kolmandates riikides 
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 Lihtprogrammide konkursikutse 

Täiendavate küsimuste korral leiab teavet ka järgmistest allikatest:  

 Müügiedenduspoliitika kokkuvõtlik tutvustus ja korduma kippuvad 

küsimused (KKK) aadressil http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/  

 Korduma kippuvad küsimused (KKK) taotluste esitamise kohta leiab 

aadressil http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html  

 Pädevad riiklikud asutused: lihtprogrammi koostavad taotlejad võivad 

õigusliku aluse, toetuslepingu näidise ja meetmete rakendamise kohta 
täiendava teabe saamiseks pöörduda oma liikmesriigi pädevate asutuste 

poole. Pädevate riiklike asutuste loetelu on esitatud aadressil 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. ETTEVALMISTAVAD SAMMUD 

1.2.1. ECASe konto abil osalejate portaali sisse logimine  

Elektroonilise taotlemise süsteemi kasutamiseks tuleb kõigepealt luua 

kasutajakonto, nn ECASe konto.  

Selleks tuleb siseneda osalejate portaali aadressil 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html 

Kui Teil ei ole veel osalejate portaali kasutajakontot, klõpsake nupul „REGISTER” 
(„Registreerimine”) (ülemises parempoolses nurgas nupu „LOGIN” 

(„Sisselogimine”) kõrval) ja registreeruge internetis. 

Kui Teil juba on osalejate portaali kasutajakonto, võite sisse logida (klõpsake 

nupul „LOGIN” ülemises parempoolses nurgas) ja sisestage nõutav teave.  

 

1.2.2. Organisatsiooni registreerimine toetusesaajate registris  

Euroopa Komisjonil on erinevates ELi programmides osalevate organisatsioonide 

veebipõhine register – toetusesaajate register. See võimaldab eri 

organisatsioonide ametlikke andmeid järjekindlalt käsitleda ja hoiab ära sama 

teabe mitmekordsed päringud. 

Järgmise sammuna tuleb oma organisatsioon ECASe konto kaudu registreerida, 
kui seda ei ole veel tehtud. Seda, kas organisatsioon on juba registreeritud, saab 

kontrollida toetusesaajate registri leheküljel:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist

er.html. 

Registreerimisprotsessi võib alustada üksnes juhul, kui organisatsiooni registris ei 
ole, klõpsates nupul „Register your organisation” („Registreerige oma 

organisatsioon”).  

Registreerimisprotsessi lõpuleviimiseks tuleb esitada teave üksuse õigusliku 

staatuse kohta. Esitada on vaja üksnes jagudes „Organisation data” 

(„Organisatsiooni andmed”), „Legal address” („Juriidiline aadress”) ja „Contact 
information” („Kontaktandmed”) nõutav teave. Muud jaod ei ole lihtprogrammide 

puhul asjakohased. 
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Registreerimist ei pea lõpule viima ühe kasutussessiooni ajal. Võib sisestada osa 

teabest, selle salvestada ja jätkata hiljem, minnes jaos „My Area” („Minu ala”) 
leheküljele „My Organisations” („Minu organisatsioonid”).  

Kui registreerimine on lõpule viidud, väljastatakse 9-kohaline osaleja 

tunnuskood (PIC). Taotluse A osa täitmiseks on vaja koordinaatori (kuid mitte 

alltöövõtjate) ja kõigi teiste toetusesaajate PIC-numbrit.  

Organisatsiooni registreerinud isik („self-registrant”) saab teha muudatusi ja 

parandusi jao „My Area” leheküljel „My Organisations”. 

Pange tähele, et pooleliolevad esialgsed registreeringud kustutatakse 

automaatselt pärast ühe aasta möödumist.  

 

1.3. MEETMEGA SEOTUD TAOTLUS 

Pärast projektikonkursi ja teema valimist võib alustada esialgse taotluse 
koostamist. Sammsammulised juhised on esitatud järgmisel aadressil: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal  

Pange tähele, et taotlus on võimalik salvestada ja selle juurde hiljem tagasi tulla. 

Juhtnöörid selle tegemiseks asuvad järgmise lingi all: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Keelte kasutamise kord 

Taotluse võib esitada ühes Euroopa Liidu ametlikus keeles. Taotlejad 

peaksid taotluse koostamisel siiski arvestama, et lepinguid haldavad 

liikmesriigid. Seega soovitatakse taotlejatel esitada taotlus programmi 
esitava(te) organisatsiooni(de) päritoluliikmesriigi keel(t)es, välja 

arvatud juhul, kui asjaomane liikmesriik on teatanud nõusolekust 

allkirjastada leping inglise keeles1. 

Kuna elektrooniline taotlemise süsteem toetab üksnes ingliskeelseid 

taotlusvorme, on käesolevale juhendile lisatud kõigi taotlusvormide tõlge (I ja II 

lisa), mille saab elektrooniliste taotlusvormide täitmisel aluseks võtta. 

Käesoleva juhendi punktis 1.3.7. on vastavalt vajadusele esitatud ka konkreetsed 

nõuded. 

Selleks et hõlbustada taotluste läbivaatamist sõltumatute ekspertide 

poolt, kes hindavad taotluste tehnilist külge, on juhul, kui taotlus on 

koostatud mõnes muus ELi ametlikus keeles, soovitatav lisada sellele 

tehnilise osa (B osa) ingliskeelne tõlge. 

 

                                                 

1 Teave on kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/ 
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1.3.2. Üldsuunised, mida järgida enne taotluse koostamist 

Projektikonkurss on eeldatavalt väga konkurentsitihe. Nõrk element üldiselt heas 
projektis võib tuua kaasa väiksema üldpunktisumma, mistõttu ei anta sellele 

soovitust ELi-poolseks rahastamiseks. 

Seda silmas pidades on soovitatav enne taotluse koostamist kaaluda järgmisi 

aspekte: 

 Asjakohasus: kontrollige, kas kavandatav projekt tõepoolest kuulub 

projektikonkursis märgitud teema alla. Taotlused, mis ei kuulu 
projektikonkursi teemaderingi, lükatakse tagasi, sest need ei saavuta 

toetuse andmise asjaomase kriteeriumi künnisväärtust. 

 Täielikkus: kontrollige, kas koostatav taotlus sisaldab kogu asjakohast 

teavet ning hõlmab kõiki toetuse andmise kriteeriumides, taotlusnäidises 

ja käesolevas juhendis kirjeldatud aspekte, kuna seda hinnatakse ainult 
esitatud teabe alusel. Järgige tähelepanelikult B osa näidise vormi ja tehke 

kindlaks, et kogu nõutud teave on üles laaditud. Pidage meeles, et kogus 

ei tähenda kvaliteeti: head taotlused on selgelt sõnastatud, neid on lihtne 

mõista ja jälgida; need on täpsed, kokkuvõtlikud ja keskenduvad olulisele. 

Pidage meeles, et taotluse B osa lehekülgede arvule on seatud piirang (vt 
üksikasju punktis 1.3.6) ning et piirangut ületav tekst märgistatakse ja 

hindajad ei võta neid lehekülgi arvesse. 

 Tulemustele ja mõjule suunatus: heas taotluses tuleks selgelt näidata 

saavutatavaid tulemusi, samuti peaks see sisaldama põhjalikku ja 

usaldusväärset hindamisuuringut (mille peaks tegema sõltumatu asutus 
väljastpoolt), milles ei keskenduta ainult protsessi hindamisele, vaid 

eelkõige tulemustele, mida on kirjeldatud toetuse andmise kriteeriume 

käsitleva täiendava teabe raames (VII lisa). 

 

Pange tähele, et taotlusi hinnatakse taotluse esitamise etapis esitatud 

teabe põhjal (vt ka punkt 2). 

 

1.3.3. Eri üksuste roll ja vastutus 

Meetme rakendamisega võib olla seotud mitu üksust ning igaühel neist on erinev 

roll ja vastutus. 

 Koordinaator vastutab eelkõige järgmiste ülesannete täitmise eest:  

- esitab taotluse kõigi programmi esitavate organisatsioonide nimel; 

- jälgib, et meedet rakendatakse nõuetekohaselt;  

- vahendab kogu toetusesaajate ja pädeva riikliku asutuse vahelist 

suhtlust, kui ei ole ette nähtud teisiti;  

- palub kaastaotlejatel/kaastoetusesaajatel esitada pädeva riikliku 
asutuse nõutavad dokumendid või teabe, vaatab need läbi ning 

kontrollib enne nende edastamist nende täielikkust ja õigsust;  

- esitab pädevale riiklikule asutusele meetme rakendamise jooksul 

vajalikud tulemused ja aruanded;  

- tagab, et kõik maksed tehakse kaastoetusesaajatele õigeaegselt;  
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- teavitab nõudmise korral pädevat riiklikku asutust igale 

kaastoetusesaajale makstud summadest.  

Pange tähele, et koordinaator ei tohi ülalnimetatud ülesannete 

täitmiseks kasutada allhanget. 

 Teised toetusesaajad/taotlejad vastutavad eelkõige järgmiste ülesannete 

täitmise eest: 

- ajakohastavad toetusesaajate registris (elektroonilises 

teabevahetussüsteemis) hoitavat teavet;  

- teavitavad kohe koordinaatorit kõigist sündmustest või asjaoludest, mis 

võivad märkimisväärselt mõjutada meetme rakendamist või põhjustada 

sellega seoses viivitusi;  

- esitavad koordinaatorile aegsasti:  

o individuaalsed finantsaruanded ja vajaduse korral 
finantsaruannete õigsust kinnitavad tõendid;  

o aruannete koostamiseks vajalikud andmed;  

o pädeva riikliku asutuse, ameti või komisjoni nõutavad muud 

dokumendid või teabe, välja arvatud juhul, kui toetusesaaja 

peab selle teabe esitama otse pädevale riiklikule asutusele, 
ametile või komisjonile.  

Kui meetme rakendamisse on kaasatud mitu toetusesaajat/taotlejat, tuleb lisaks 

toetuslepingule alla kirjutada ka konsortsiumilepingule. Nimetatud lepingu 

võib vormistada mitmel kujul, kuid kõige tavalisem on standardne kirjalik 

kokkulepe. Konsortsiumilepingute kohta täpsema teabe saamiseks võib tutvuda 
veebipõhise käsiraamatuga ja konsortsiumilepingu koostamist käsitlevate 

suunistega aadressil 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

 

- Alltöövõtja(d)  

o Alltöövõtja ei ole toetuslepingu osaline ja tal ei ole pädevate 

riiklike asutustega lepingulisi suhteid;  

o määruse 1144/2014 artiklis 13 nimetatud rakendusasutusi 

loetakse alltöövõtjateks; 

o alltöövõtjad tuleb valida nii, et on tagatud parim hinna ja 
kvaliteedi suhe või (kui see on asjakohane) madalaim hind2 ja 

huvide konflikti puudumine. „Avalik-õiguslikuks isikuks” loetavad 

taotlejad/toetusesaajad peaksid järgima riigihankeid käsitlevaid 

siseriiklikke õigusakte, millega on võetud üle direktiiv 

2004/18/EÜ või 2014/24/EL; 

o allhankelepinguid võib sõlmida otse üksustega, kes on 

toetusesaajaga struktuuriliselt seotud (nt õiguslikult või kapitali 

                                                 

2 Ei kohaldata rakendusasutuste suhtes. 
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kaudu), kuid üksnes juhul, kui toetusesaajale pakutud hind 

vastab teenust osutava üksuse tegelikele kuludele (st ilma 
kasumimarginaalita). 

 

 

 

1.3.4. Projektikonkursi ja teema valimine  

Pange tähele, et juurdepääs elektroonilisele taotlemise süsteemile on 

võimalik üksnes pärast projektikonkursi ja teema valimist.  

Vt selle kohta üksikasjalikku kirjeldust aadressil 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic  

 

1.3.5. Taotlusvorm: A osa – haldusteave 

A osa sisaldab kohustusliku teabe välju, kontrollnimekirju ja kinnitusi, mis tuleb 

täita otse veebipõhise taotlemise rakenduse kaudu. 

Taotlusvormi A osa näidis on esitatud I lisas koos konkreetsete juhistega 

iga välja täitmise kohta. 

Järgnevad juhised on asjakohased mitme taotleja esitatavate taotluste puhul, kui 

kaasatud on koordinaator. Muul juhul kehtib koordinaatori kohta öeldu 

üksiktaotleja kohta. 

A osa täitmisel ja mitme taotleja esitatud meetmete puhul tuleb tähele 

panna järgmist:  

 taotluse esitamise eest vastutab koordinaator 

 kõik ülejäänud taotlejad (v.a alltöövõtjad) peavad olema 

registreeritud toetusesaajate registris ja edastama koordinaatorile 

PIC-numbri  

 kõik taotlejad peavad tegema finantssuutlikkuse alase enesekontrolli 
järgmisel veebisaidil: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html  

 koordinaatoril peab olema meetme eelarve iga taotleja kohta 

1. jagu. Üldteave  

Selles jaos tuleb esitada projekti akronüüm, pealkiri, kestus, vabalt valitud 

märksõnad ja projekti kokkuvõte inglise keeles.  

Alajaos „Kinnitused” on ka hulk koordinaatori antavaid kinnitusi, mille puhul ta 

teeb vastavasse kasti linnukese. Nende kinnituste eesmärk on tagada 

õigusraamistikus sätestatud eri kriteeriumide täitmine. 

Kui projekt valitakse välja ELi-poolseks rahastamiseks, palutakse 

taotlejatel enne toetuslepingu allkirjastamist kirjutada alla 

välistamiskriteeriume käsitlevale kirjalikule kinnitusele.  
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Teavitamaks taotlejaid, et nõrga finantssuutlikkuse korral tuleb B osa 8. 

jaole lisada üksikasjalik selgitus meetme rakendamiseks vajalike 
rahastamisallikate kohta, tuleb neil teha finantssuutlikkuse alane 

enesekontroll ja linnuke vastavasse kasti. Nõrk tulemus ei peaks olema 

takistuseks taotluse esitamisel.  

2. jagu. Programmi esitava(te) organisatsiooni(de) haldusandmed  

Koordinaator esitab oma organisatsiooni ja kõigi ülejäänud taotlejate PIC-numbri 

(vt käesoleva juhendi punkt 1.2.2). Osa haldusandmeid lisatakse automaatselt 
pärast PIC-numbri sisestamist.  

Pange tähele, et rahastamiskõlblikud on ainult ELi liikmesriigis asutatud 

organisatsioonid. Kui taotluse esitavad ühiselt mitu taotlejat, peaksid 

kõik taotlejad olema asutatud samas liikmesriigis, kuna käesolev juhend 

hõlmab lihtprogrammide projektikonkurssi.  

Seejärel on koordinaatoril võimalik anda juurdepääs eelmise sammu käigus välja 

valitud teiste taotlejate kontaktisikutele. Kontaktisikule konkreetse taotluse jaoks 

juurdepääsuõiguste andmisel on isiku peamiseks tunnuseks tema e-posti aadress 

(mida ta kasutab ECASe konto puhul). Koordinaator peab määrama ka iga 

kontaktisiku juurdepääsuõiguste ulatuse (täielik juurdepääs või üksnes 
lugemisõigus). 

Seejärel peab koordinaator (või vastava volitusega isik) esitama kõigi taotlejate 

kontaktandmed. 

3. jagu. Eelarve  

Kõnealuses jaos tuleb täita eelarve ülevaatetabel: 

 

Valged lahtrid peab täitma koordinaator, hallid lahtrid täidab või arvutab 

automaatselt süsteem, mustad lahtrid aga ei ole täidetavad. 

Eelarvetabeli iga rida näitab hinnangulist kogukulu ühe taotleja kohta.  

Rahastamiskõlblikud kulud on:  

 otsesed personalikulud (veerg a): üksnes taotlejate personalikulud; 

 otsesed allhankekulud (veerg b): kõik rakendusasutuste ja mis tahes 
muude alltöövõtjate esitatud arved; siia tuleks lisada ka allhangetega 

seotud kulud, mis tekivad toetusesaajaga struktuurilises seoses olevatel 

üksustel (lepingud sõlmitakse ilma kasumimarginaalita – vt eespool punkt 

1.1.3); 
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 muud otsesed kulud (veerg c): taotlejate kantud kulud, mis ei ole seotud 

personali või allhankekuludega, sealhulgas sõidukulud, auditeerimistõend, 
eelmaksetagatis, töövahendid ning muude kaupade ja teenuste ostukulud; 

 kaudsed kulud (veerg d): need kulud arvutab välja süsteem. 

Vt rahastamiskõlblike kulude üksikasjalik kirjeldus komisjoni delegeeritud 

määruses (EL) 2015/1829. Kulud tuleb B osa punktis 6 esitatud üksikasjalikus 

eelarvetabelis osade kaupa lahti kirjutada.  

Palun veenduge, et A osas esitatud iga kulukategooria summa ja 
kogusumma vastaksid summadele, mis on esitatud taotluse B osa 

üksikasjalikus eelarvetabelis.  Summad arvutatakse välja VI lisa 

„Eelarve tegevuste kaupa” alusel (vt punkt 1.3.7). 

Maksimaalne ELi toetus (veerg g) arvutatakse välja kogukulude (veerg e) ja 

hüvitismäära (veerg f) korrutisena. Hüvitismäära arvutab süsteem automaatselt, 
lähtudes taotleja(te) liikmesriigist. Konkursikutses on loetletud kutse avaldamise 

ajal finantsabi saavad liikmesriigid, kelle suhtes kohaldatakse kõrgemat 

hüvitismäära. 

Taotlejad peavad esitama hinnangu ka meetmelt oodatava tulu kohta (nt 

meetme raames kasutatud töövahendite müük, väljaannete müük, 
konverentsitasud jne). Kõnealune summa tuleb esitada veerus (i).  

Pange tähele, et eelarvetabeli lihtsustamiseks ei ole vaja märkida 

taotleja panust. Taotleja panuseks loetakse vaikimisi summa, mis 

saadakse järgmiselt: hinnangulised rahastamiskõlblikud kulud kokku (e) 

miinus taotletav ELi toetus (h) miinus meetmest saadav tulu (i). 

4. jagu. Teave meetme kohta  

Selles jaos tuleb märkida projekti sihtriigid. Lisaks tuleb märkida, millist kava 

kavatsetakse edendada ja millist toodet / milliseid tooteid kava näitlikustamiseks 

kasutada. Pange tähele, et valida võib mitu toodet. Müügiedendus- või 

teavitusmeedet võib rakendada või edendatavat kava näitlikustada üksnes 

selliste toodete abil, mis on rahastamiskõlblikud vastavalt määruse (EL) nr 
1144/2014 artiklile 5. 

Valige hoolikalt üks või mitu sihtriiki, kava ja toodet, mis on valitud 

teema raames rahastamiskõlblikud. Asjaomase teema raames 

rahastamiskõlblikud riigid, kavad ja tooted on esitatud konkursikutses. 

 

1.3.6. Taotlusvorm: B osa — tehniline sisu 

B osa hõlmab projekti tehnilist sisu. Selleks et taotluse B osa koostamine oleks 

lihtsam, peaksid taotlejad kasutama käesoleva juhendi II lisas esitatud 

standardset vormi ja järgima käesolevas peatükis antud juhiseid.   

Oluline on täita kõik ettenähtud lahtrid ja käsitleda käesolevas dokumendis 
nimetatud küsimusi; need küsimused on mõeldud taotlejate abistamiseks 

taotluse koostamisel ja hõlmavad selle kõiki olulisi aspekte. See võimaldab 

sõltumatutel ekspertidel taotlusi toetuse andmise kriteeriumide alusel tõhusalt 

hinnata.  

12/52



 

10 / 24 
 

Taotluse võib kirjutada mis tahes tekstitöötlusprogrammi abil. Koostatud taotlusi 

on elektroonilisse taotlemise süsteemi võimalik üles laadida üksnes PDF-
vormingus. 

Pange tähele, et B osas lubatud lehekülgede arv on piiratud: täidetud B 

osa ei tohi olla pikem kui 70 lehekülge. 

See maht hõlmab ka kõiki lisatavaid tabeleid. Lubatud minimaalne tähemärgi 

suurus on 11 punkti. Lehekülje suurus on A4 ja kõigi äärte (ülemine ja alumine, 

vasak ja parem) laius peaks olema vähemalt 15 mm (välja arvatud jalus või 
päis).  

Kui enne taotluste esitamise tähtaega laetakse üles ettenähtust pikem taotlus, 

saabub automaatne hoiatus ning soovitus taotlust lühendada ja see uuesti üles 

laadida.  

Ülemäärastele lehekülgedele lisatakse vesimärk ja neid ei võeta arvesse.  

Pärast taotluse koostamist vastavalt allpool toodud juhistele ning II lisas esitatud 

näidisele tuleb see muuta PDF-failiks ja laadida elektroonilisse taotlemise 

süsteemi üles kui „B osa”:  

 

Juba üles laaditud taotluse võib enne tähtaja lõppu uuega asendada 
soovitud arv kordi. Palun kontrollige, et lõplik versioon oleks üles 

laaditud tähtajaks.  

B osa peab sisaldama järgmisi osi: 
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1. jagu. Programmi esitava(te) organisatsiooni(de) tutvustus 

Tutvustage lühidalt oma organisatsiooni/organisatsioone (kordamata 
taotlusvormi A osas esitatud teavet), esindatavat tootesektorit ja selle liikmeid. 

Lisada võib teavet sektori struktuuri, ettevõtete arvu, käibe ja tööhõivega seotud 

andmete kohta.  

Pange tähele, et teave organisatsiooni esindatuse kohta liikmesriigi 

asjaomas(t)es tootesektori(te)s tuleb esitada lisas, kasutades osalejate portaalis 

esitatud vormi. Täidetud lisa tuleb eraldi üles laadida vastava rubriigi alla (vt ka 
käesoleva juhendi punkt 1.3.7). 

2. jagu. Tooted/kavad ja turuanalüüs 

Kõnealuses jaos esitatud analüüs on meetme eesmärkide ja strateegia 

määratlemise aluseks. 

Märkige tooted või kavad, mida meetmega edendatakse või mille kohta teavet 
antakse. Asjakohasel juhul märkige toote CN-kood(id)3. 

Esitage sihtturu olukorra ja/või sealse teadlikkuse kirjeldamiseks vajalikud 

andmed, vastates näiteks järgmistele küsimustele: 

Pakkumine: 

 Milline on sihtriikide turustruktuur ja milline on Teie organisatsiooni 
positsioon nendel turgudel?  

 Milline on samasse tootesektorisse kuuluvate ELi tootjate turupositsioon?  

 Milline on nende positsioon võrreldes ELi-väliste konkurentidega?  

 Milliseid probleeme neil ette tuleb?  

 Kes on nende peamised konkurendid?  

 Milline on nende turundusstrateegia?  

 Millised on ELi tootjate konkurentsieelised?  

 Millised on Teie programmi esitava organisatsiooni konkurentsieelised?  

 Milliseid probleeme esineb logistika poolel? Kirjeldage lühidalt peamisi 

turustuskanaleid.  

 Kolmandate riikide puhul esitage andmed imporditollimaksude kohta 
(vajaduse korral) ja kehtivate sanitaar- või fütosanitaarmeetmete kohta. 

Nõudlus: 

 Millised on praeguste tarbijate omadused, demograafilised jooned, 

ühiskondlik-ametialased profiilid, tüpoloogia? 

 Millised on tarbimissuundumused keskpikas perspektiivis?  

Kui meede on seotud teadlikkuse tõstmisega: 

 Milline on tarbijate teadlikkus praegu? 

                                                 

3 CN-koodide kohta leiab lisateavet järgmiselt veebisaidilt:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm 
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 Mida on vaja parandada ja millised on probleemid?  

 Millistes segmentides on teadlikkus suurem/väiksem? 

Esitage ülevaade kättesaadavatest aruannetest sihtturgude turu-uuringute ja/või 

tarbijate teadlikkuse kohta. Võimaluse korral viidake avalikult kättesaadavatele 

aruannetele.  

Samuti võib esitada SWOT-analüüsi. 

Kui sarnased meetmed on käimas või hiljuti lõpule viidud, märkige 

a) sarnas(t)e meetme(te) nimi, kestus ja sihtturud; 

b) saavutatud tulemused, kui need on taotluse esitamise ajal teada. 

3. jagu. Meetme eesmärgid 

Täpsustage eelmise jao põhjal meetme eesmärgid konkreetsete ja mõõdetavate 

sihtidena.  

Eesmärke peaks iseloomustama termin „SMART” (konkreetne, mõõdetav, 
saavutatav, realistlik ja tähtajaline): 

 Konkreetsed: eesmärgid peavad olema täpsed ja üheselt mõistetavad 

 Mõõdetavad: eesmärkide saavutamisel tehtavaid edusamme peaks 

saama mõõta eelnevalt kehtestatud kvantifitseeritavate näitajate põhjal 

 Saavutatavad: eesmärgid peavad olema realistlikud 

 Realistlikud: eesmärkide puhul tuleks mõõta tulemusi, mitte tegevusi 

 Tähtajalised: eesmärkidel peab olema selge ajakava, tähtaeg, mille 

jooksul tuleb need saavutada. 

SMART-eesmärkide väljatöötamist peaksid hõlbustama soovitused meetme 

tulemuste hindamiseks. See tagab ka sidususe meetme järelhindamise ja 
kõnealuses etapis seatud eesmärkide vahel.  

Kirjeldada tuleks kuni kolme peamist meetmega seotud eesmärki (st 

rakendusaktis ja käesoleva punkti 7. jaos osutatud mõjunäitajad). Enamiku 

müügiedendusmeetmete puhul peaks olema võimalik nende oodatavat mõju 

hinnata ühe või mõlema järgmise mõjunäitaja alusel. Meetmetel, mille jaoks 

need näitajad ei sobi, peaks olema põhjendatud alternatiiv. 

Meetmete puhul, mille eesmärk on majanduslik kasu (näiteks need, mille 

eesmärk on suurendada ELi toodete turuosa), tuleks kasu hinnata absoluutses 

rahalises väärtuses, st eurodes. Sarnaselt meetmejärgse hindamise 

lähenemisviisiga peaks kvantifitseeritava eesmärgi puhul jätma kõrvale 

välismõjud, et teha kindlaks otseselt meetmega seotud mõju(d). Selline 
hindamine peaks hõlmama enamat kui lihtsalt kampaaniaeelsete ja -järgsete 

näitajate võrdlemist. Näiteks tuleks arvesse võtta olemasolevaid 

turusuundumusi, mis esineksid ka ilma meedet rakendamata. Rohkem teavet 

meetodite kohta, mida võiks kõnealuste andmete arvutamiseks kasutada, leiab 

käesoleva juhendi III lisas. 

Meetmete puhul, mille eesmärk on teavitamine (näiteks need, mille eesmärk on 

suurendada teadlikkust), peaks kindlaks määrama eeldatava mõju selliste 

inimeste arvuna, kes on omandanud uusi teadmisi / muutnud arvamust. 

Teadlikkuse mõjunäitajaks on nende inimeste arv, keda on tõhusalt teavitatud. 

Meetoditega seotud nõuete kohta leiab rohkem teavet käesoleva juhendi III lisas.  
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Meetme eesmärkide kindlaksmääramisel tuleks arvesse võtta ka järgmisi punkte: 

 Kuidas on meetme eesmärgid seotud määruse (EL) nr 1144/2014 
artiklites 2 ja 3 nimetatud müügiedenduskorra eesmärkidega? Kas 

eesmärgid on kooskõlas iga-aastases tööprogrammis sätestatud 

prioriteetidega? 

 Kuidas on eesmärgid seotud liidu peamise sõnumiga, mida on kirjeldatud 

järgmises jaos? Millised on meetme eesmärkide saavutamisega seotud 

riskid? 

 Kas meede mõjutab tööhõivet? Kui see on asjakohane, märkige 

meetmega säilitatavate/loodavate töökohtade eeldatav arv. Võtke aluseks 

lähteolukord, et hinnata meetme mõju võrreldes olukorraga, kus meedet 

ei võeta. 

 Kui hiljuti on lõpule viidud sarnaseid meetmeid, siis kuidas on projekti 
eesmärgid seotud varasemate meetmete tulemustega?  

4. jagu. Tegevusstrateegia 

Kirjeldage lähtuvalt 2. jaos esitatud turuanalüüsist, kuidas kavatsete meetme 

eesmärgid saavutada. 

Vastake järgmistele küsimustele: 

 Loetlege meetme sihtrühmad ja kirjeldage neid. Kuidas ülalnimetatud 

strateegiat igale sihtrühmale kohandatakse ja kuidas meetme eri 

tegevuste ja kanalite kaudu nendeni jõutakse? 

 Kuidas on tegevuste valimisel eesmärke arvesse võetud? 

 Kui meede on suunatud rohkem kui ühele riigile, siis kuidas kõnealust 
strateegiat eri sihtturgudele kohandatakse? 

 Kas meede on kavandatud eesmärgiga täiendada muid era- või avaliku 

sektori tegevusi, mida programmi esitav(ad) organisatsioon(id) või muud 

sidusrühmad sihtturgudel teostavad? Kuidas tagatakse selliste tegevuste 

vaheline sünergia? 

 Juhul kui meede hõlmab kava edendamist või sellest teavitamist, siis kas 
kava näitlikustatakse mõne toote abil?  

Kirjeldage teabe edastamise strateegiat. Milliseid peamisi sõnumeid kasutatakse? 

Kirjeldage nende sõnumite vastavust nõudele edastada liidu peamist sõnumit. 

Konkreetsed sõnumid (valikuline)  

1. Kas sõnumites nimetatakse toodete päritolu ja kuidas seda tehakse (vt 
päritolu nimetamist käsitlevad eeskirjad, mis on sätestatud määruse 

2015/1831 artiklites 2–4)?  

2. Kas kavatsete esitleda kaubamärke (vt kaubamärkide tutvustamise 

tingimused, mis on loetletud määruse (EL) 2015/1831 artiklites 6, 7 ja 8)? 

Mitut kaubamärki kavatsete nimetada? 

- Kooskõlas määruse (EL) 2015/1831 artikli 5 lõikega 4: põhjendage, 

miks on kaubamärkide nimetamine eesmärkide saavutamiseks vajalik, 

ja seda, et sellega ei nõrgendata liidu peamist sõnumit 

- Juhul kui esitletakse vähem kui viit kaubamärki, lisage põhjendus 

järgmiste tingimuste täitmise kohta:  
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a) meetme raames käsitletava toote või kava puhul on 

programmi esitava organisatsiooni päritoluliikmesriigis vähem 
kaubamärke; 

b) nõuetekohaselt õigustatud põhjustel ei ole olnud võimalik 

korraldada mitut toodet või mitut riiki hõlmavat meedet, mille 

raames oleks võinud esitleda rohkem kaubamärke. Sel juhul 

peavad taotlejad esitama piisava põhjenduse ja asjakohast 

teavet, sealhulgas loetelu teistest programmi esitavatest 
organisatsioonidest, kellega asjaomane programmi esitav 

organisatsioon on ühendust võtnud ja kellele ta on teinud 

ettepaneku luua mitut toodet või mitut riiki hõlmav meede, 

ning põhjendus, miks sellist meedet ei esitatud. 

5. jagu. Meetme ELi mõõde 

Kirjeldage ELi kaasrahastamise põhjendamiseks meetmest tulenevat kasu ELi 

tasandil. Millist kasu saavad meetmest teised ELi tootjad? 

Milline on meetme ELi mõõde järgmises:  

 teabe levitamine Euroopa tootmisstandardite, Euroopa toiduainete suhtes 

kohaldatavate kvaliteedi- ja ohutusstandardite ning Euroopa 
toitumistavade ja kultuuri kohta;  

 Euroopa toodete teadvustamine avalikkusele ja kaubandusringkondadele;  

 sünergia loomine rohkem kui ühe liikmesriigi organisatsioonide vahel; 

 Euroopa toodete maine edendamine rahvusvahelistel turgudel. 

6. jagu. Tegevuste kirjeldus ja eelarvepositsioonide analüüs 

Kirjeldus peaks hõlmama nii tegevuste lühikirjeldust kui ka nendega seotud 

eelarve üksikasjalikku analüüsi. Hinnangulised kulud tuleks esitada vähemalt 

tulemuste tasandil. Tulemus on tegevuse füüsiline väljund, nt seminar, voldik, 

tegevus müügikohas jne. Selleks et otsustada, kui üksikasjalikku teavet tegevuse 

ja eelarve kohta anda, tuleks konkreetse tegevusega seoses vastata järgmistele 

küsimustele: kes, mida, millal, kus ja miks? 

Näiteks seminaride puhul peaks detailsusaste hõlmama vähemalt ühe seminari 

kogukulu. Kui meetme rakendamise esimesel aastal korraldatakse rida seminare, 

on oluline määrata kindlaks sihtrühm, ürituste toimumise ajavahemik, linn, kus 

üritused toimuvad, osalejate hulk, toimumiseks valitud koht, milline on oodatav 

tulemus jne.  

Meediakampaaniate puhul tuleks esitada üksikasjad reklaamide tootmisse ja 

levitamisse (st meedia ostmisse) investeeritud kogueelarve ning kampaania 

ajastuse kohta. Ei ole vaja esitada üksikasju väljaannete ja telejaamade 

nimedega. Selle asemel tuleks kampaania ulatusest ülevaate andmiseks esitada 

teavet näiteks kogureitingupunktide (Gross Rating Points – GRP) kohta. 

Samuti peaksid taotlejad märkima, kes üksikuid tegevusi ellu viivad –

rakendusasutused, kasumimarginaalita alltöövõtjad, muud alltöövõtjad või 

programmi esitav organisatsioon (mitme programmi esitava organisatsiooni 

korral märkida, kes millist tegevust ellu viib).  

Tegevuste kirjeldamise vorm: 
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Tegevuse nimi 
 

Erieesmärgid Millised tulemusnäitajad on tegevusega seotud? 

Tegevuse kirjeldus 
Esitage täpne lühikirjeldus, sealhulgas tegevuse seos 

tegevusstrateegiaga, tegevuse sihtrühmadega jne. 

 
AASTA 1 AASTA 2 AASTA 3 

Tulemused 
Loetlege meetme tulemused iga meetme rakendamise aasta 
kohta (väljundnäitajate abil); maksed seostatakse tulemustega 

Eelarve analüüs 
- Eelarve tuleks siduda meetme tulemustega; see peaks 

olema selgelt näha eelarve analüüsist; 
- esitage hinnangulised kulud vähemalt iga tulemuse tasandil 

Elluviimine Kes viib tegevuse ellu? 

Näide: 

Tegevuse nimi Pressitalitus 

Erieesmärgid 

Pressikonverentsile tuleb 30 ajakirjanikku, pärast 

pressikonverentsi ja pressiteadet avaldatakse 20 tasuta artiklit, 
väärtus 40 000 eurot 

Tegevuse 

kirjeldus 
Kirjeldage üksikasjalikult pressitalituse ülesandeid 

 
AASTA 1 AASTA 2 AASTA 3 

Tulemused 

1 pressikonverents, 1 
pressitutvustus, 2 

pressiteadet, 
meediakajastuste aruanne 

2 pressiteadet, 

meediakajastuste 
aruanne 

2 pressiteadet, 

meediakajastuste 
aruanne 

Eelarve analüüs Pressikonverents 30 ajakirjanikule: 5 000 eurot 

 

Kahe pressiteate koostamine ja levitamine, meedia jälgimine: 
1 000 eurot 

 

Pidev töö ajakirjandusega: 50 inimtööpäeva, xxx 
eurot/inimtööpäev    

 ... 

Elluviimine Rakendusasutus X 

Pange tähele, et taotlusele tuleb lisada meetme kogueelarve tegevuse liikide 

kaupa, kasutades esitatud vormi. Rohkem teavet kõnealuse vormi kohta saab 

käesoleva juhendi punktist 1.3.7. 

7. jagu. Tulemuste ja tegevusnäitajate mõõtmine 

Koostage tulemus- ja mõjunäitajate loetelu (vt näidete loetelu rakendusakti 

artiklis 22 ja lisas). Mõjunäitajad peaksid olema identsed või tihedalt seotud 

meetme SMART-eesmärkidega. 
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Kirjeldage üksikasjalikult meetme eesmärkide saavutamise mõõtmiseks 

kasutatavat metoodikat. Täpsustage, millal tehakse üksikhindamised (näiteks: 
iga meetme rakendamise aasta lõpus; meetme lõppedes). Küsitluste korral võib 

andmetena esitada valimi suuruse, majandusliku tulu arvutamise korral 

lähteolukorra konstrueerimise põhimõtted jne. 

Käesoleva juhendi III lisas on toodud näiteid meetoditest, mida võib kasutada 

soovitava üldise teadlikkuse ja majandusliku mõju näitajate mõõtmiseks. Nende 

näitajate mõõtmiseks võib kasutada ka muid meetodeid. Soovitatava metoodika 
eesmärk on kehtestada hindamiste minimaalsed kvaliteedinõuded ning viia eri 

meetmete hindamised ja eesmärkide seadmine kooskõlla. 

Lisaks sellele tuleks hinnata iga tegevuste kogumi erieesmärke (rakendusaktis 

osutatud tulemusnäitajad), nagu on kirjeldatud punktis 6. Vajaduse korral jagage 

eesmärgid sihtrühmade ja/või sihtturgude kaupa.  

Meetme tulemuste hindamisel ei tohiks keskenduda üksnes meetme heale 

elluviimisele. Ka kavakohaselt rakendatud meetme mõju võib olla väike. Näiteks 

asjaolu, et külastajatele jagati müügikohas korraldatud degusteerimise käigus 

10 000 brošüüri, kinnitab, et tegevust rakendati kavakohaselt. See aga ei 

tõenda, et saavutati meetme eesmärgid, mis on seotud teadlikkuse muutumisega 
või müügi kasvuga. Jagatud brošüüride arv on väljundnäitaja. 

Väljund-, tulemus- ja mõjunäitajate vahelist seost võib kujutada järgmiselt: 

 

Esitage mõju-, tulemus- ja väljundinäitajad kokkuvõtlikult järgmises tabelis 

näidatud viisil: 

 
Näitaja liik Näitaja Kogus 

Väljund  Eetrisse lastud teleklippide arv 50 

Tulemus Nende kontaktide arv, mida 
teleklippidega saavutati 

20 000 000 

Väljundn

äitajad 

Tulemus

näitajad 

Mõjunäitajad 

 Kas tegevusi viiakse ellu vastavalt 

programmile? 

 Kas tegevusi viiakse ellu vastavalt 

ettenähtud eesmärgile? 

 Kas programmi eesmärgid 

on saavutatud? 
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Mõju Teadlikkuse muutumine – nende 
inimeste arv, kelleni tegelikult jõuti / 

kelle arvamus muutus 

2 000 000 

 

8. jagu. Meetme juhtimise ja haldamise struktuur 

Selles jaos peavad taotlejad tõendama meetme lõpuleviimiseks vajalikku 

kutsealast pädevust ja kvalifikatsiooni.  

Tõendamiseks tuleb esitada järgmine teave: 

 taotleja nende peamiste töötajate üldine profiil (kvalifikatsioon ja 

kogemused), kes vastutavad kavandatud meetme juhtimise ja elluviimise 

eest; 

 programmi esitava(te) organisatsiooni(de) tegevusaruanne või nende 

tegevuste kirjeldus, mida on ellu viidud kaasrahastamiskõlblikel 

tegevusaladel. 

Juhul kui taotlejad kavatsevad ellu viia programmi teatavaid osi, tuleb esitada 

tõendid selle kohta, et neil on teavitus- ja müügiedendusmeetmete rakendamise 
alal vähemalt kolmeaastane kogemus. 

Lisaks tuleks lisada järgmine teave:  

 Kirjeldage, kuidas tagate, et meedet rakendatakse õigeaegselt ja eelarve 

piires ning et selle eesmärgid täidetakse. 

 Millised on kvaliteedikontrolli mehhanismid? Kui rakendusasutus ei täida 
oma ülesandeid nõuetekohaselt, siis kuidas tagab programmi esitav 

organisatsioon, et meedet rakendatakse ettenähtud viisil? 

 Kirjeldage kasutatavat riskijuhtimissüsteemi: millised on meetme 

rakendamisega seotud riskid (näiteks seoses sihtriigiks olevates 

kolmandates riikides valitseva ebakindlusega). Kuidas see probleem 
lahendatakse, milliseid leevendavaid meetmeid rakendatakse? 

 Kuidas kavatsetakse meedet rahastada? Taotlejad peavad esitama 

finantssuutlikkuse alase enesekontrolli
4
 tulemuse ja seda 

kommenteerima. Selgitage eelkõige juhul, kui tulemus on „nõrk”, kuidas 

tagatakse likviidsus (lisaks eelmaksele), nt omakapitali või pangalaenude 

abil. 

9. jagu. Täiendav teave 

Lisage mis tahes täiendav teave, mida peate asjakohaseks. 

 

1.3.7. Lisad 

Selleks et taotlus oleks täielik, tuleb üles laadida järgmised lisad: 

 

Lisa pealkiri Vorm Keelenõue 

                                                 

4
 Vt 1. jagu punktis 1.3.5 
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Juriidilise isiku andmed Ei 

Võib esitada ühes ELi ametlikus keeles 

Eelistatavalt koos ingliskeelse tõlkega või 
vähemalt esitatud dokumentide ingliskeelse 

kokkuvõttega  

Teave esindatuse kohta 
Jah 

(IV lisa) 

Võib esitada ühes ELi ametlikus keeles ning 
eelistatavalt koos ingliskeelse tõlkega 

Teave finantssuutlikkuse 

kohta  

Osaline 

(V lisa) 

Võib esitada ühes ELi ametlikus keeles, 

tõlget ei ole vaja 

Auditiaruanne, programmi 
esitavate organisatsioonide 

puhul, kes taotlevad 
toetust >750 000 eurot 

Ei 

Võib esitada ühes ELi ametlikus keeles, 
tõlget ei ole vaja 

B osa identne tekst inglise 

keeles 

Jah 

(II lisa) 

Inglise keeles 

Eelarve tegevuste kaupa 
Jah 

(VI lisa) 

Võib esitada ühes ELi ametlikus keeles, 
tõlget ei ole vaja 

B osa vormid ja erinevad lisad on kättesaadavad taotluste esitamise 

rakenduse kaudu. Pärast nõutava teabe kandmist taotlusvormi A osasse 

on võimalik alla laadida kõiki vorme sisaldav zip-fail. 
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V ja VI lisa on esitatud vormingus, mis võimaldab andmeid kodeerida. Tulenevalt 

vormi tüübist (XFA) ei ole võimalik seda dokumenti otse IT-süsteemis üles 

laadida. Lubatud on üksnes staatilised (mitte dünaamilised) PDF-vormid. Printige 

ja skaneerige dokument PDF-vormingus või printige see virtuaalse printeri abil. 

On äärmiselt oluline laadida nõutav dokument vastava rubriigi alla 

nõuetekohases vormingus (PDF). Selle protsessi käigus tekkinud vigade tõttu 

võib taotlus olla ebatäielik ja seada ohtu kogu taotlemisprotsessi. 

Seega kontrollige enne taotluse esitamist või välja logimist, et esitatud 

lisad on PDF-vormingus ja et dokumentide sisu vastab elektroonilises 

taotlemise rakenduses esitatud rubriikidele.  

Nõuetekohaste dokumentide üleslaadimise eest vastutab taotleja.  

Pange tähele, et iga nõutava lisa kohta saab üles laadida ainult ühe PDF-

dokumendi. 

Seetõttu tuleb taotleja(te)l teatavate lisade puhul (nt teave juriidilise isiku 
kohta, finantssuutlikkus ja auditiaruanded) mitu dokumenti välja trükkida ja 

need skaneerida, liites need üheks dokumendiks. 

See kehtib ka nende meetmete suhtes, milles osaleb mitu taotlejat. Sel 

juhul tuleb kõiki taotlejaid puudutav asjakohane teave kokku panna, et 

lisa kohta oleks üks dokument. 
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Juriidilise isiku andmed 

Taotleja(te) rahastamiskõlblikkuse hindamiseks tuleb esitada järgmised 
lisadokumendid: 

 erasektori üksus: väljavõte riigi ametlikust väljaandest, põhikirja koopia, 

äri- või ühinguregistri väljavõte, tõend, mille kohaselt on taotleja 

käibemaksukohustuslane (kui teatavates riikides äriregistri number ja 

käibemaksukohustuslase number kattuvad, siis on nõutav vaid üks neist 

dokumentidest); 

 avalik-õiguslik üksus: avaliku sektori ettevõtja asutamise resolutsiooni või 

otsuse koopia või muu avalik-õigusliku üksuse asutamise ametlik 

dokument; 

 juriidilise isiku staatuseta üksused: dokumendid, mis tõendavad, et nende 

esindaja(te)l on õigus võtta nende nimel õiguslikke kohustusi.  

Teave esindatuse kohta 

Taotleja esindatuse hindamiseks tuleb täita vastav vorm ja esitada see taotluse 

esitamise vahendi vastava rubriigi all. Vormi leiab eespool kirjeldatud zip-failist. 

Teave finantssuutlikkuse kohta 

Selleks et võimaldada finantssuutlikkust hinnata, tuleb elektroonilisele taotlusele 
lisada järgmised tõendavad dokumendid: 

 raamatupidamise aastaaruanne (sh bilanss ja kasumiaruanne) viimase 

eelarveaasta kohta, mille kontod on suletud (hiljuti asutatud üksuste 

korral asendab raamatupidamisaruannet äriplaan); 

 eeltäidetud finantssuutlikkuse vorm, milles võetakse kokku taotleja 
finantssuutlikkuse hindamiseks vajalikud andmed. PDF-faili leiab eespool 

kirjeldatud zip-failist. 

Auditiaruanne 

Lisaks peab koordinaator või muu taotleja, kes taotleb EL-ilt 750 000 euro 

suurust (kohaldatav piirmäär toetusesaaja kohta) või suuremat summat, esitama 

tunnustatud välisaudiitori koostatud auditiaruande, millega kinnitatakse viimase 
eelarveaasta raamatupidamise aruanne. Käesolevat sätet ei kohaldata avalik-

õiguslike asutuste suhtes. 

B osa identne tekst inglise keeles 

Selleks et lihtsustada hindamise tehnilist poolt haldavate sõltumatute ekspertide 

tööd taotluste läbivaatamisel, peaks muus ELi ametlikus keeles koostatud 
taotlusega olema kaasas tehnilise osa (B osa) ingliskeelne tõlge. 

Eelarve tegevuste kaupa 

Nagu on kirjeldatud B osa punktis 6, tuleb eraldi üles laadida tabel, kus on 

esitatud eelarve tegevuste kaupa. PDF-vormi leiab eespool kirjeldatud zip-failist. 

Tabeli täitmisel võtke arvesse järgmisi elemente: 

 „1. Projekti koordineerimine” hõlmab kooskõlastamist 

liikmesriigi/liikmesriikide või ametiga, taotlejate vahel ning 

rakendusasutuste ja muude alltöövõtjatega 
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 „Muud” rubriigis „2. Strateegia” hõlmab näiteks kulutusi, mis on seotud 

kampaania üldise mainega (tuntus) 

 Pidev suhtekorraldustegevus võib hõlmata järgmist: koostöö 

blogipidajatega, ajakirjanike ja blogipidajate kontaktandmete nimekirjade 

koostamine, pressiteadete saatmine, teabelehed, intervjuude 

korraldamine, reklaamuudiste koostamine ja nendega seotud kulud, 

sihtrühmadele uudiskirjade koostamine ja saatmine, meediakajastuste 

kogumine ja analüüs jne 

 Pressiüritused hõlmavad pressikonverentse ja muid ajakirjandusele 

suunatud üritusi; lisada tuleb kõik kulud: ettevalmistamisega seotud 

tööjõukulud, ruumide rentimise ja kaunistamisega ning toitlustuse ja 

kutsetega seotud kulud 

 Internetireklaam tuleb esitada alamrubriigi „5. Reklaam”, mitte „4. 
Veebisait, sotsiaalmeedia” all 

 „Trükimeedia” rubriigi „5. Reklaam” all ei hõlma reklaamuudiseid, mis 

tuleks esitada rubriigi „Suhtekorraldus” all (vt eespool); küll aga hõlmab 

see ajakirjade või ajalehtede lisamaterjale 

 Alamrubriik „Televisioon” hõlmab telesaadete spondeerimist; täpsustage 
sihtrühmad ja kogureitingupunktid (Gross Rating Point – GRP) 

 Alamrubriikide „Välireklaam” ja „Kino” all mõeldakse reklaamtahvleid, 

plakateid, reklaami bussidel/trammidel jne — müügikoha reklaam tuleb 

lisada alamrubriigi „Reklaam müügikohtades” alla 

 Muude kui meetme osaks olevate ürituste sponsorlus 

 Degusteerimispäevad, mis hõlmavad kõiki kulusid: personal, ruumide 

rent, ajutine paviljon, tootenäidised jne 

 Rubriigi „9. Muu tegevus” puhul tuleb projektis täpsustada, milliseid 

meetmeid ellu viiakse. 

1.4. TAOTLUSE ESITAMINE 

1.4.1. Taotluse esitamise tähtaeg 

Taotluste esitamise tähtaeg on märgitud lihtprogrammide konkursikutses. 

Elektrooniline taotlemise süsteem võimaldab taotlust igal ajal asendada või 

ajakohastada.  

Taotlust võib enne projektikonkursi tähtaega mitu korda esitada, näiteks 

seda ajakohastada või muuta.  

Esitatud taotluse vaatamiseks ja/või muutmiseks minge osalejate 

portaali leheküljele „My Proposals” („Minu taotlused”). Seni, kuni 

projektikonkurss kestab, asendatakse esitatud taotlus uue esitatud 

versiooniga. 

Pärast taotluste esitamise tähtaja möödumist ei ole muudatuste või täienduste 
tegemine enam võimalik. 

On väga oluline mitte oodata taotluse esitamisega kuni tähtaja viimase 

päevani. Sellega suureneb oluliselt risk, et viimasel hetkel tekkinud 

probleem blokeerib võimaluse taotlust esitada.  
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Taotluse esitamise ajal kontrollib elektrooniline taotlemise süsteem põhiandmeid: 

taotluse täielikkust, andmete sisemist järjepidevust, viiruste esinemist, 
failitüüpe, mahupiiranguid jne. 

Kui taotlust ei esitata konkursi tähtajaks, ei võta süsteem seda arvesse ja seda ei 

loeta esitatuks. 

Ärge saatke taotlust Chafeale posti teel või e-postiga, kuna arvesse 

võetakse ainult elektroonilise taotluste esitamise süsteemi kaudu 

esitatud taotlusi. 

 

1.4.2. Taotluse kättesaamise kinnitus 

Taotluse esitamise kuupäev ja kellaaeg registreeritakse automaatselt ja 

koordinaatorile saadetakse e-posti teel kinnitus taotluse kättesaamise kohta.  

Kui Te ei ole kättesaamise kohta e-kirja saanud, tähendab see, et 

taotlust EI OLE esitatud.  

 

1.4.3. Kuidas esitada kaebust  

Kui taotluse esitamine ei õnnestunud vea tõttu elektroonilises taotluste esitamise 

süsteemis, tuleks viivitamatult esitada kaebus osalejate portaali kasutajatoe 
kaudu ning selgitada asjaolusid ja lisada taotluse koopia. Kaebuse esitamist 

taotluse esitamise muude aspektide kohta on selgitatud elektroonilise 

teabevahetussüsteemi kaudu edastatavas teabes (vt osalejate portaali jagu „My 

Area”).  
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2. HINDAMINE JA TULEMUSED 

Kõik Chafeale elektroonilise taotlemise süsteemi kaudu esitatud taotlused läbivad 
mitmetasandilise hindamise, milles võetakse arvesse konkursikutses esitatud eri 

liiki kriteeriume: rahastamiskõlblikkus-, välistamis-, valiku- ja toetuse andmise 

kriteeriume.  

Taotluste hindamine toimub täiesti konfidentsiaalselt.  

Pärast taotluse esitamist ei võta Chafea taotlejaga ühendust kuni taotluse 

hindamise lõpuni, välja arvatud järgmistel juhtudel: 

 Chafea palub taotlejal selgitada näiteks rahastamiskõlblikkusega seotud 

küsimusi või esitada täiendavat teavet taotluse mõne muu osa kohta, 

tehes seda ELi finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade asjaomaste 

sätete piires (selgitusi võib paluda esitatud taotluste või tõendavate 

dokumentide paremaks mõistmiseks. Selgitused ei tohi siiski kaasa tuua 
taotluse olulisi muudatusi);  

 taotleja esitas kaebuse taotluse esitamise korra kohta (vt punkt 1.4.3). 

 

2.1. Hindamisprotsessi kokkuvõte  

Kõik kriteeriumid ja nõutavad tõendavad dokumendid on esitatud 
lihtprogrammide konkursikutses. Neid kriteeriume tuleb hoolikalt lugeda. 

Taotlused, mis ei vasta mis tahes nimetatud kriteeriumile, jäetakse 

hindamismenetluse asjaomases etapis hindamisest kõrvale. Toetuse andmise 

kriteeriumide kohta leiab täiendavat teavet VII lisas. 

 

2.2. Tulemused  

Pärast hindamist seatakse kõik rahastamiskõlblikud projektid neile antud 

punktide kogusumma alusel pingeritta. Kaasrahastamiseks on kõlblikud üksnes 

projektid, mis vastavad kõikidele künnisväärtustele. Kaasrahastus antakse 

pingerea alguses oleva(te)le projekti(de)le, sõltuvalt olemasolevatest 

eelarvevahenditest. 

Eraldi paremusjärjestus määratakse kindlaks iga konkursikutses loetletud 

prioriteetse teema puhul.  

Lisaks koostatakse juhul, kui eelarveaasta jooksul eraldatakse rohkem 

assigneeringuid, projektide reservnimekiri.  
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. 

 
 
 
 
 
 

Põllumajandustoodete müügi 
edendamine 

 

Projektikonkurss: 

Teema: 

Meetme liik: 

Projekti number: 

Projekti akronüüm: 
 

 

 

Sisukord  

Jagu Pealkiri Meede 

1 Üldteave  

2 Programmi esitavate organisatsioonide haldusandmed  

3 Projekti eelarve  

4 Teave meetme kohta  

 

Kuidas vorme täita: 

SAMPLE

28/52



Agri_Prom.pdf - Ver1.0 2 / 8                                                   Viimati salvestatud jaan. 2016 

Iga projekti kohta tuleb täita haldusandmete vorm, kasutades elektroonilises taotlemise süsteemis 
olevaid vorme. Mõned andmeväljad on taotluse esitamise viisardis tehtud eelmistele sammudele 
tuginedes eeltäidetud. 
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1. Üldteave 

Projektikonkursi 

tunnus 

 Meetme liik  

Teema  Akronüüm  

Projekti pealkiri    

Kestus kuudes    

    

Vabalt valitud 

märksõnad 

   

 

Lühiülevaade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järelejäänud tähemärke  2000 

  

Max 200 tähemärki (koos tühikutega)  

Meetme kestus kuudes: 12, 24, 36 kuud 

Märkige kõik oma projekti kirjeldavad märksõnad (max 200 tähemärki koos tühikutega) 

Lühikokkuvõte (max 2000 tähemärki koos tühikutega, inglise keeles), milles on selgelt välja toodud: 

• teemale vastavus  

• projekti eesmärgid, mis on peamiselt seotud tutvustatavate toodete müügiga/ekspordiga/tarbimisega ja/või 

tutvustatavate toodete alase teadlikkusega sihtrühmade seas 

• kuidas eesmärgid saavutatakse (strateegia, tegevuste kirjeldus, sihtriigid ja sihtrühmad) 

• projekti kogueelarve 

 

Kokkuvõtet kasutatakse teabevahetuses projekti lühikirjeldusena. 

• Ärge lisage konfidentsiaalset teavet, tundlikku äriteavet ega isiklikku teavet 

• Kasutage trükitud lihtteksti ja vältige erimärke 

SAMPLE
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Kinnitused* 

Alljärgnevates kinnitustes tähistatakse mõistega „koordinaator” selliste projektide juhtpartnerit, 

mille on esitanud mitu programmi esitavat organisatsiooni. Kui projekti on esitanud üks 

programmi esitav organisatsioon, annab need kinnitused see organisatsioon. 

Koordinaator vastutab üksnes oma organisatsiooni andmete õigsuse eest. Iga programmi esitav 

organisatsioon vastutab oma teabe õigsuse eest vastavalt alljärgnevatele kinnitustele. Kui 

projektile määratakse ELi poolne rahastus, peavad koordinaator ja iga edukas programmi esitav 

organisatsioon andma eraldi kinnituse. 

1) Üksnes selliste projektide puhul, mille on esitanud rohkem kui üks programmi esitav 
organisatsioon: koordinaator kinnitab, et on saanud kõigi programmi esitavate 
organisatsioonide sõnaselge nõusoleku käesolevas projektis osalemise ja selle sisu kohta. 

□ 

2) Käesolevas projektis esitatud teave on õige ja täielik. □ 

3) Koordinaator kinnitab, et on teinud oma organisatsiooni finantssuutlikkuse kontrolli ja 
saanud igalt programmi esitavalt organisatsioonilt kinnituse sellise kontrolli tegemise kohta 
järgmisel veebisaidil: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html,  
välja arvatud juhul, kui koordinaator või mõni teine programmi esitav organisatsioon on 
kontrolli nõudest vabastatud, kuna on avalik-õiguslik isik direktiivi 2014/24/EL artikli 2 lõike 1 
punkti 4 tähenduses. 

□ 

 

4) Koordinaator kinnitab, et tema üksus ja iga programmi esitav organisatsioon on kinnitanud, 
et: 

 

– kui ta saab tegevustoetust mõnest ELi programmist, ei taotle ta käesoleva meetme puhul 
tegevustoetusega hõlmatud konkreetse aasta kaudsete kulude hüvitamist; 

□ 

– ta vastab täielikult konkreetses konkursikutses esitatud välistamis- ja rahastamiskõlblikkuse 
kriteeriumidele; 

□ 

– tal on meetme tõhusaks elluviimiseks vajalikud tehnilised ja rahalised vahendid ning □ 

– ta ei saa mitte ühegi käesolevas projektis kirjeldatud teavitus- ega müügiedendusmeetme 
jaoks liidu toetust; 

□ 

– ta esindab projektiga hõlmatud sektorit või toodet vastavalt komisjoni delegeeritud määruse 

(EL) 2015/1829 artikli 1 lõigetes 1 või 2 sätestatud tingimustele 

□ 

— ta ei saa praegu ega edaspidi mingit rahalist toetust kolmandatelt isikutelt, et kaasrahastada 

selle meetme rakendamist, mille jaoks ta võib saada toetust käesoleva projektikonkursi raames. 
□ 

  

5) Koordinaator kinnitab, et projekt hõlmab ainult määruse (EL) nr 1144/2014 artiklis 5 
loetletud rahastamiskõlblikke tooteid ja kavasid. 

□ 

6) Koordinaator kinnitab, et projekt on kooskõlas asjaomaseid tooteid ja nende turustamist 
reguleerivate liidu õigusaktidega ning siseturule suunatud meetme puhul eritingimustega, 
mida on kirjeldatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1829 artikli 3 lõikes 1. 

□ 

7) Koordinaator kinnitab, et teavitus- ja müügiedendusmeetmeid rakendatakse määruse (EL) 
nr 1144/2014 artiklis 13 osutatud rakendusasutus(t)e kaudu, mis tuleb valida enne 
toetuslepingu allkirjastamist, tagades parima hinna ja kvaliteedi suhte ning huvide konflikti 
puudumise. 

□ 

8) Koordinaator kinnitab, et juhul kui programmi esitavad organisatsioonid taotlevad projekti 
teatavate osade rakendamist, on neil teavitus- ja müügiedendusmeetmete rakendamisel 
vähemalt kolmeaastane kogemus. Samuti kinnitab ta, et selliste tegevustega seotud kulud ei 

□ 
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ületa tavapärast turuhinda. 

9) Koordinaator kinnitab, et täidetakse päritolu ja kaubamärkide esitlemise eeskirju, mis on 
sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1831 II peatükis. 

□ 

10) Koordinaator kinnitab, et kui meetme raames edastatav sõnum hõlmab teavet mõju kohta 
tervisele, peab selle sõnumi heaks kiitma sihtriigi pädev tervishoiuamet, või kui meedet 
rakendatakse siseturul, peab see vastama määruse (EÜ) nr 1924/2006 lisale. 

□ 

 
* Vastavalt 25. oktoobri 2012. aasta finantsmääruse (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju, ELT 
L 298, 26.10.2012, lk 1) artiklile 131 ja selle kohaldamise eeskirjade (ELT L 362, 31.12.2012, lk 1) artiklile 145 ning teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete suhtes kohaldatavatele erisätetele (komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1829) võib programmi 
esitavate organisatsioonide suhtes, kes on esitanud valeandmeid, teatavatel tingimustel kohaldada halduskaristusi ja rahatrahve.  

 
Isikuandmete kaitse 

Rahastamistaotluste hindamise käigus toimub isikuandmete (nt nimi, aadress ja elulookirjeldus) 
töötlemine (nt arhiveerimine), mida tehakse vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba 
liikumise kohta. Kui ei ole märgitud teisiti, on käesoleval vormil esitatud vastuseid ja isikuandmeid vaja 
selleks, et hinnata rahastamistaotlust vastavalt konkursikutses esitatud tingimustele, ning neid 
töödeldakse üksnes sel eesmärgil. Üksikasjad isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite kohta, 
samuti teave selle kohta, kuidas kasutada oma õigusi, on esitatud isikuandmete kaitse avalduses. Isikud 
võivad Euroopa Andmekaitseinspektorile igal ajal oma isikuandmete töötlemise kohta kaebuse esitada.  

Isikuandmed võidakse registreerida Euroopa Komisjoni varajase avastamise ja kõrvalejätmise süsteemis 
(EDES) kooskõlas ELi finantsmääruse artiklitega 105a ja 108 ning selle rakenduseeskirjadega.  

 

2. Programmi esitava(te) organisatsiooni(de) haldusandmed 

PIC Juriidiline nimi   
Lühinimi:    
Organisatsiooni aadress:   

Tänav 
   

Linn    

Sihtnumber    

Riik    

Veebileht    

Organisatsiooni liik vastavalt määruse (EL) nr 1144/2014 artiklile 7:    ühe variandi valimine kohustuslik 

  liikmesriigis asuv kutseorganisatsioon või kutsealadevaheline 
organisatsioon 

  tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit 

  põllumajanduse ja toidutööstuse sektori asutus 

 

Kavandatud tööd teostavad osakonnad 

Osakond 1    
 

Osakonna nimi  
 

          Aadress sama mis programmi esitaval 
organisatsioonil 

  
 
 
 

    
Tänav    

    

Linn     

 

Sisestage tänav ja majanumber 
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Sihtnumber    
    

Riik    

 
Projekti eest vastutav isik 
Kontaktisikute nimi ja e-posti aadress on haldusandmete vormis kirjutuskaitstud, muuta saab ainult täiendavaid andmeid. 
Kontaktisikute juurdepääsuõiguste ja põhikontaktandmete esitamiseks minge tagasi taotluse esitamise viisardi 4. sammu juurde ja 
salvestage muudatused. 

Tiitel   Sugu  O  Mees O Naine 
     

Eesnimi   Perekonnanimi   
     

E-post     

  

Ametikoht 
organisatsioonis: 

 
 

   

     

Osakond     
     

  
         Aadress sama mis programmi esitaval organisatsioonil 
 

   

Tänav      
  

 
 

   

Linn  Sihtnumber   
     

     
Riik     

     

Veebisait 
    

 
     

Telefon       Telefon 2  Faks  
     

Muud kontaktisikud 

Eesnimi Perekonnanimi E-post Telefon 
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3. Projekti eelarve 

Kõik kulud tuleb esitada eurodes. 

 

1 - Programmi esitavatel organisatsioonidel, kelle päritoluliikmesriigid saavad rahalist toetust, on õigus lisatoetusele, mis on 5 % valitud teema puhul kohaldatavast hüvitismäärast. 

2 - Kui programmi esitav organisatsioon taotleb rohkem kui 750 000 euro suurust ELi toetust, peab ta esitama tunnustatud välisaudiitori koostatud auditeerimistõendi. Kõnealuse tõendiga kinnitatakse 
viimase lõppenud majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise aastaaruanne. See nõue ei kehti sellise programmi esitava organisatsiooni kohta, kes on avalik-õiguslik isik direktiivi 2014/24/EL 
artikli 2 lõike 1 punkti 4 tähenduses. 

3 - Taotletav toetus ei tohi olla suurem kui maksimaalne ELi toetus. 

Osaleja Riik 
(A) Otsesed 
personalikulud 

(B) Otsesed 
allhankekulud 

(C) Muud 
otsesed kulud 

(D) Kaudsed 
kulud (4 % A-st) 

Kulud kokku Hüvitismäär %1 Maksimaalne 
ELi toetus 

Taotletud 
toetus2,3 

Meetme 
raames 
saadav tulu 

    (a) (b) (c) (d) = 0,04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Kokku             
 

      

SAMPLE
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4. Teave meetme kohta 

Sihtriik/sihtriigid    

Valige hoolikalt üks või mitu valitud teema raames rahastamiskõlblikku sihtriiki. Vastava teema raames 
rahastamiskõlblike sihtriikide loetelu leiab projektikonkursi veebilehel.  

Kas meetmega edendatakse mõnda ELi või liikmesriigi kvaliteedikava?  

 ELi põllumajandustoodete ja toiduainete, veinide või piiritusjookide kvaliteedikavad 

 Mahepõllumajandusliku tootmise meetod  

 Liidu äärepoolseimatele piirkondadele iseloomulike kvaliteetsete 
põllumajandustoodete logo  

 Riiklikud kvaliteedikavad  

 Meetmega ei edendata ühtki eespool nimetatud kava 

  

 Tutvustatavad või edendatava kava näitlikustamiseks kasutatavad tooted 

Eri tootekategooriate kohta leiab täiendavat teavet taotluste esitamise juhendis. 

 

 

Lisad 

- Juriidilise isiku andmed 

- Teave esindatuse kohta 

- Teave finantssuutlikkuse kohta  

- Auditiaruanne (programmi esitavate organisatsioonide puhul, kes taotlevad toetust >750 000 eurot) 

- B osa tekst inglise keeles 

- Eelarve tegevuste kaupa 

 

 

 

 

 

 

 

Valige üks või mitu sihtriiki 

Valige üks või mitu tootekategooriat 

SAMPLE
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II lisa: taotlusvormi B osa (näidis) 

Lihtprogrammid – Juhend  

siseturul ja kolmandates riikides rakendatavate teavitus- ja müügiedendusmeetmete kaasrahastuse 

taotlejatele 
 

1 / 2 
Jaanuar 2016 

Meetme pealkiri 

1. Programmi esitava(te) organisatsiooni(de) tutvustus 

 

 

2. Tooted/kavad ja turuanalüüs 

 

 

3. Meetme eesmärgid 

 

 

4. Meetme strateegia 

 

 

5. Meetme ELi mõõde 

 

 

6. Tegevuste kirjeldus ja eelarvepositsioonide analüüs 

 
 
Tegevuste kirjeldamise vorm: 
Tegevuse nimetus 

 

Erieesmärgid 
 

Tegevuse kirjeldus 
 

 AASTA 1 AASTA 2 AASTA 3 

Tulemused    

Eelarve analüüs    

Rakendamine  
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7. Tulemuste mõõtmine ja meetme näitajad 

 

 

8. Meetme juhtimise ja haldamise struktuur 

 

 

9. Lisateave 

 

 

 

37/52



III lisa. Metodoloogilised soovitused tulude tagantjärele arvutamiseks 

 
Müügiedendusprogrammi tulemuste hindamisel tuleb arvesse võtta allpool esitatud soovitusi. 
Samas peaksid tulemuste hindamine programmi lõpus ja selle alguses püstitatud eesmärgid 
olema kooskõlas. Seega tuleb kõnealuseid soovitusi arvesse võtta programmi projekti 
koostamise ajal (mõjuga seotud) eesmärke seades ja turuanalüüsi tehes. 

Majanduslik mõju 
 
Müügiedendusprogrammid hõlmavad majanduslikku tulu. Kuid kuna müügiedendus leiab aset 
keerukas keskkonnas, on raske kindlaks teha selle tegelikku majanduslikku mõju. Majanduslike 
näitajate lihtsal võrdlemisel enne ja pärast kampaaniat ei võeta arvesse väliseid mõju avaldavaid 
muutujaid. Selleks et eristada reklaamikampaania tegelikku mõju muudest mõju avaldavatest 
muutujatest, nagu turusuundumused või kriisid, tuleks arvutamisel aluseks võtta lähteolukord. 
Lähteolukorra puhul hinnatakse, mis oleks juhtunud, kui müügiedendusprogrammi ei oleks 
rakendatud. Mõju omakorda hinnatakse lähteolukorra ja vaadeldud andmete võrdlemise teel. Sellise 
hindamise tulemusi tuleks väljendada eurodes.  

Kõnealuse lähteolukorra loomiseks on mitu võimalust. Alljärgnevalt on kirjeldatud kahte selget ja 
arusaadavat meetodit. Sobida võivad ka muud meetodid, kuid sellisel juhul peab lähteolukorra loomise 
konkreetne meetod olema põhjendatud. 

1) Ajalooline suundumus 
Kui toode on olnud pikka aega seotud stabiilse turusuundumusega, võiks selle 
turusuundumuse tulevikku projitseerida ja kasutada seda lähteolukorrana. Sellisel juhul võib 
lähteolukorra Q luua nii, et turusuundumus projitseeritakse ajahetkest 1 (S1) ja (S2) ajahetke 3 
(Q). Seejärel võib ajahetkel 3 (S3) vaadeldud olukorda suundumuse suhtes korrigeerida, 
lahutades näitajast S3 näitaja Q, saades tulemuseks programmi mõju. Nagu juba mainitud, on 
sellise meetodi kasutamise eeltingimuseks stabiilne turusuundumus; äärmiselt volatiilsete 
turgude puhul see ei sobi. 

 
2) Erinevuste erinevus (Difference in differences) 

Paljudel juhtudel stabiilseid turusuundumusi ei ole. Teise lähenemisviisi korral kasutatakse 
lähteolukorra määramiseks võrreldavat toodet. Järgmisel graafikul on näha erinevuste 
erinevuse metoodikas kasutatud lähteolukord. Konkreetset turusuundumust (S1–S2) näitab 
võrreldav toode (tuleks põhjendada, miks on toode võrreldav). Lähteolukorra (Q) võib luua nii, 
et kõnealune turusuundumus projitseeritakse tutvustatava toote (P1) kampaaniaeelsele 
olukorrale. Kampaania mõju on võimalik tuletada täheldatud kampaaniajärgse olukorra (P2) 
võrdlemisel lähteolukorraga, võttes samas arvesse turusuundumusi. 
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Tuleb märkida, et eespool kirjeldatud kaks meetodit täiendavad teineteist. Kui tootel on seni 
olnud samasugune suundumus nagu edendataval/uuritaval tootel, võib väita, et see on 
võrreldav ja sobib lähteolukorra loomiseks erinevuste erinevuse meetodi abil. 

Programmi tulu on müügimahu kasv (eurodes) programmi rakendamise ajal. Pikaajalist mõju ei saa 
arvesse võtta, kuna hindamise hetkeks on programmi lõpp. 

Samuti on soovitatav lisada programmi investeeringutasuvus (ROI). See arvutatakse suhtarvuna 
järgmise vahel: edendatavate toodete müügi või ekspordi kasv programmi rakendamise ajal (tulu) ja 
investeering (st programmi kogukulud). 

Mõju teadlikkuse suurenemisele 
Teavitusprogrammide lõppeesmärk on suurendada teadlikkust. Selleks et saada teada uusi teadmisi 
omandanud inimeste arv, võib teha järgmise ülesehitusega küsitluse. 

Kuna teavituskampaania hõlmab tavaliselt mitmesuguseid teemasid ja sõnumeid, ei saa teabe 
vastuvõtmist mõõta ühe küsimuse abil. Selleks sobib paremini mitme küsimuse esitamine. Inimest 
võib pidada sõnumit/teemat tundvaks, kui ta teab vastust eelnevalt kindlaks määratud hulgale 
küsimustele. Järgmises tabelis on näide testist, mille puhul on teadlikkuse künniseks vastamine 2/3 
küsimustest: 

ISIK X Soovitud 
vastus Antud vastus ISIK Y Soovitud 

vastus Antud vastus 

Küsimus 1 Jah Jah Küsimus 1 Jah Jah 

Küsimus 2 Jah Jah Küsimus 2 Jah Ei 

Küsimus 3 Ei Jah Küsimus 3 Ei Ei 

Tulemus 2/3 = piisav Tulemus 1/3 = ebapiisav 

Isik X sooritas testi edukalt, isik Y aga mitte. Mõju teadlikkuse suurenemisele väljendub testi enne ja 
pärast kampaania lõppu edukalt sooritanud inimeste arvu absoluutses kasvus. Küsimused tuleks 
sõnastada selliselt, et hindamine oleks lihtne. Samuti peaksid need esindama programmiga hõlmatud 
teemasid ja sõnumeid. Küsitlusse kaasatud inimesed peaksid esindama sihtrühma (sihtrühmi). Enne 
ja pärast kampaaniat tehtud küsitluse tulemuste võrdlemine peaks tulemuseks andma nende inimeste 
absoluutarvu, kes on omandanud uusi teadmisi. 

Kasutada võib ka muid küsitlusmeetodeid. Need peaksid siiski olema nõuetekohaselt põhjendatud ja 
aitama saavutada sama eesmärki. 
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IV lisa: teave esindavuse kohta 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1144/2014 (edaspidi „alusakt”) artiklis 7 ja 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/1829 (edaspidi „delegeeritud akt”) artiklis 1 on 
sätestatud, et programmi esitav organisatsioon peab esindama oma toodet või sektorit. Allpool 
esitatud tabelis antakse ülevaate sellest, kuidas esindavus võib avalduda. Viidatud artiklid 

leiab delegeeritud aktist ja alusaktist. 
 

Organisatsiooni liik Esindavuse kriteeriumid 

Liikmesriigi või ELi 
tasandil asutatud 
kutseorganisatsioon või 
kutsealadevaheline 
organisatsioon 

Organisatsiooni kuuluvate tootjate arv moodustab vähemalt 50 % tootjate 
arvust või organisatsiooni toodangu maht või väärtus moodustab vähemalt 
50 % asjaomase toote (asjaomaste toodete) või sektori turustatava 
toodangu mahust või väärtusest 
(delegeeritud akti artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt i) 

Liikmesriigi poolt tunnustatud tootmisharudevaheline organisatsioon 
(delegeeritud akti artikli 1 lõike 1 punkti a alapunkt ii) 

ELi kvaliteedikavade alla kuuluvad rühmad: rühma toodang moodustab 
mahu või väärtuse poolest vähemalt 50 % kaitstud nimetuga toote (toodete) 
turustatavast toodangust (delegeeritud akti artikli 1 lõike 1 punkt b) 

Tootjaorganisatsioon(ide 
liit) 

Liikmesriigi poolt tunnustatud 
(delegeeritud akti artikli 1 lõike1 punkt c) 

Põllumajanduse ja 
toidutööstuse sektori 
asutus 

– mille eesmärk on ja mis tegeleb põllumajandustoodete kohta teabe 
andmise ja nende müügiedendusega; 
– millele asjaomane liikmesriik on usaldanud selgelt määratletud avaliku 
teenuse osutamise ülesande selles valdkonnas;  
– mis on asutatud vähemalt kaks aastat enne konkursikutse avaldamist; 
– mille liikmete hulgas on toote või sektori esindajaid 
(alusakti artikli 7 lõike 1 punkt d) 

 
Palun kirjeldage oma organisatsiooni vastavust esindavuse kriteeriumidele asjaomases liikmesriigis 
või liidu tasandil. Kirjeldage sellega seoses järgmist: 
– organisatsiooni liik ja staatus, näiteks organisatsioonide X ja Y konsortsium, tunnustamine 
liikmesriigi poolt, sektori esindajad jne; 
– andmed turustatava toodangu, ekspordi, käibe, müügi, tootjate arvu jms kohta. 
Lisage viited põhjenduses esitatud teabe allikatele.  
 
Kui Teie organisatsioon ei vasta ülalnimetatud esindavuskriteeriumidele, siis põhjendage, miks tuleks 
seda esindavaks pidada. Heaks võidakse kiita ka eespool nimetatud piirmääradest madalamad 
piirmäärad, kui programmi esitav organisatsioon tõendab, et on olemas konkreetsed asjaolud, 
sealhulgas tõendid turu struktuuri kohta, mis õigustavad programmi esitava organisatsiooni käsitamist 
asjaomast toodet/asjaomaseid tooteid või sektorit esindavana (erand 50 % nõuetest (delegeeritud akti 
artikli 1 lõige 2)). 
 
Juhul kui taotluse esitab rohkem kui üks programmi esitav organisatsioon, lisage kõik kirjeldused ühes 
dokumendis. Teave iga programmi esitava organisatsiooni kohta ei tohiks sisaldada rohkem kui 2000 
tähemärki. 
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CHAFEA finantssuutlikkuse vorm

Keel ET

Teave tegevuse ja osalise kohta

Tegevuse pealkiri

Ettepaneku nr

Osaleja nimi

ELi toetus kokku Osaleja ELi toetus

Teave raamatupidamisarvestuse kohta

Raamatupidamisarvestus
e alguskuupäev

Raamatupidamisarvest
use lõpukuupäev

Raamatupidamisarvestuse 
kestus

Kassapõhine 
raamatupidamisarvest Uus konto

Lisamise kuupäev

Vääring € Euro Euro kurss 1

SAMPLE
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CHAFEA finantssuutlikkuse vorm

Kahe viimase majandusaasta bilanss

Varad Rahaühik Eurodes

1. Väljamaksmata märgitud kapital

2. Põhivara (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1. Immateriaalne põhivara

2.2. Materiaalne põhivara

2.3. Finantsvara

3. Käibevara (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2 + 3.3 + 3.4)

3.1 Varud

3.2.1 Kaheaastased võlgnikud

3.2.2 Aastased võlgnikud

3.3. Sularaha pangakontodel ja kassas

3.4. Muu käibevara

Varad kokku (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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CHAFEA finantssuutlikkuse vorm

Kahe viimase majandusaasta bilanss

Kohustused Rahaühik Eurodes

4. Kapital ja reservid (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1. Märgitud kapital

4.2 Reservid

4.3. Varasemate aastate kasum ja kahjum

4.4. Eelarveaasta kasum ja kahjum +/-

5. Kreeditorid (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1. Pikaajalised pankadega mitteseotud võlad

5.1.2. Pikaajalised pankadega seotud võlad

5.2.1. Lühiajalised pankadega mitteseotud võlad

5.2.2. Lühiajalised pankadega seotud võlad

Kohustused kokku (4 + 5)

SAMPLE
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CHAFEA finantssuutlikkuse vorm

Kahe viimase majandusaasta kasumiaruanded

Kasumiaruanne Rahaühik Eurodes

6. Käive

7. Varude muutumine +/-

8. Muud tegevuskulud

9. Materjalide ja kuluvahendite kulud

10. Muud tegevuskulud

11. Personalikulud

12. Tegevuskasum, bruto (6 + 7 + 8 + 9 + 10 
+ 11)

13. Investeeringutega mitteseotud põhivarade väärtuse 
korrigeerimine

14. Tegevuse puhaskasum (12 - 13)

15. Investeeringutulud ja investeeringutega seotud 
põhivarade väärtuse korrigeerimine

16. Makstud intressid

17. Samalaadsed kulud

18. Tavategevusest tulenevad tulud/kulud (14 
+ 15 + 16 + 17)

19. Erakorralised tulud ja kulud +/-

20. Tuludelt makstavad maksud +/-

21. Eelarveaasta tulud/kulud (18 + 19 - 20)

Osaleja pearaamatupidaja või muu samaväärsete tööülesannetega isiku allkiri ja kuupäev:SAMPLE
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CHAFEA finantssuutlikkuse vorm
Üksnes CHAFEA sisekasutuseks

Esmased kriteeriumid

Õigluse 
põhimõte 1 Õigluse põhimõte > 0,2 x ELi toetus kokku

Õigluse põhimõte 0,2 x ELi toetus kokku

Õigluse 
põhimõte 2 Õigluse põhimõte > 0,2 x osaleja ELi toetus

Õigluse põhimõte 0,2 x osaleja ELi toetus

suhe 1 Töötamine >0,00

        

Teisesed kriteeriumid

suhe 2 Kapital ja reservid (ilma märgitud kapitalita) >0

suhe 3 Aasta kasum ja kahjum >0

suhe 4 Rahaline sõltumatus >0

        

Teadmiseks

suhe 5 Tegevustulemus, bruto >0

Varad kokku = Kohustused kokku
Varad kokku Kohustused kokku

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Keel ET

Üksikasjalik eelarvetabel

Ettepaneku akronüüm Ettepaneku 
tunnus

Rubriik Aasta A. Otsesed 
personalikulud

B. Otsesed 
allhankekulud

C. Muud otsesed 
kulud KOKKU

1. Projekti koordinaator

Programmi esitanud organisatsiooni(de) personalikulud

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Projekti koordineerimise muud kulud

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

2. Strateegia

Kommunikatsioonistrateegia määratlus

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Kampaania visuaalse identiteedi määratlus

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Turu-uuringud

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Muud

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

3. Suhtekorraldus

Pidev suhtekorraldustegevus (suhtekorraldusosakond)

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Pressiüritused

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

SAMPLE
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Rubriik Aasta A. Otsesed 
personalikulud

B. Otsesed 
allhankekulud

C. Muud otsesed 
kulud KOKKU

4. Veebisait, sotsiaalmeedia

Veebisaidi loomine, ajakohastamine, hooldamine

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Sotsiaalmeedia (kontode loomine, pidevad postitused)

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Muud (mobiilirakendused, e-õppe platvormid, seminarid jne)

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

5. Reklaam

Trükimeedia

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Televisioon

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Raadio

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Veebipõhine

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Välireklaam, kino

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

6. Kommunikatsioonivahendid

Väljaanded, meediapaketid, reklaamikingitused

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Reklaamvideod

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

SAMPLE
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Rubriik Aasta A. Otsesed 
personalikulud

B. Otsesed 
allhankekulud

C. Muud otsesed 
kulud KOKKU

7. Üritused

Stendid messidel

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Seminarid, õpikojad, ettevõtetevahelised (B2B) kohtumised, kaubandusabi, kokkade väljaõpe, üritused koolides

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Restoranide nädal

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Ürituste sponsorlus

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Õppereisid Euroopas

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Muud sündmused

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

8. Müügikohtade edendamine

Degusteerimispäevad

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

Muud: reklaam jaemüüjate trükistes, reklaam müügikohtades, reklaam sööklates

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

9. Muud tegevused

Muud tegevused

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

10. Tulemuste hindamine

Tulemuste hindamine

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

SAMPLE
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Rubriik Aasta A. Otsesed 
personalikulud

B. Otsesed 
allhankekulud

C. Muud otsesed 
kulud KOKKU

Tootjaorganisatsiooni kaudsed kulud

Tootjaorganisatsiooni kaudsed kulud (kuni 4 % tootjaorganisatsiooni otsestest personalikuludest)

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

Muud rahastamiskõlblikud kulud

Muud rahastamiskõlblikud kulud (auditeerimistõendid, ettemaksu tagatis, tagastamatu käibemaks)

Aasta 1

Aasta 2

Aasta 3

KOKKU

  

KOKKU RUBRIIKIDE 
KAUPA Aasta 1

KOKKU RUBRIIKIDE 
KAUPA Aasta 2

KOKKU RUBRIIKIDE 
KAUPA Aasta 3

KÕIK KOKKU

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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VII lisa: täiendav teave toetuse andmise kriteeriumide kohta  

Nagu on öeldud konkursikutses, on taotluse B osa eesmärk võimaldada projekti hindamist toetuse 
andmise kriteeriumide alusel. 

Täpsemalt hinnatakse iga taotlust vastavalt järgmises tabelis esitatud kriteeriumidele ja 
alakriteeriumidele ning iga peamise toetuse andmise kriteeriumi puhul on kehtestatud künnisväärtus. 
Iga peamise toetuse andmise kriteeriumi puhul võetakse arvesse järgmisi alakriteeriume:  

 
KRITEERIUMID ALAKRITEERIUMID 

1.   Üld- ja erieesmärkide  
edendamine 

Max punktisumma: 20 Künnis: 14 

a) Kavandatavate teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete vastavus 
asjaomase temaatilise prioriteedi 
raames sõnastatud prioriteetidele, 
eesmärkidele ja oodatavatele 
tulemustele 

 Programmi projekt vastab asjaomase temaatilise prioriteedi 
raames sõnastatud prioriteetidele, eesmärkidele ja 
oodatavatele tulemustele 

b) Kavandatavate teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete vastavus 
määruse (EL) nr 1144/2014 artiklis 2 
loetletud üld- ja erieesmärkidele 

 Projekti eesmärgid on seotud ühe või mitme määruse (EL) 
nr 1144/2014 artikli 2 lõike 2 punktides a, b, c või d loetletud 
eesmärgiga 

c) Kavandatavate teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete vastavus 
määruse (EL) nr 1144/2014 artiklis 3 
loetletud eesmärkidele 

 Kavandatud sõnumitega rõhutatakse üht või mitut määruse 
(EL) nr 1144/2014 artiklis 3 loetletud eripära 

d) Programmi ELi mõõde  Projektil on liidu mõõde nii sõnumi sisu kui ka mõju osas: 
o Sõnumi sisu 

- Liidu peamine sõnum, Euroopa moto 

- Viitamine Euroopale üldiselt, EL-ile, ühisele 
põllumajanduspoliitikale, ELi õigusaktidele, ELi 
toodetele või ELi tootmisstandarditele 

- Teabe levitamine põllumajanduslike tootmisviiside ja 
toodete eripärade kohta ning nende edendamine, 
eelkõige seoses ELi kvaliteedikavadega (toidu 
ohutus, jälgitavus, autentsus, märgistamine, 
toitumise ja tervise aspektid, loomade heaolu, 
keskkonnasäästlikkus ja jätkusuutlikkus, samuti 
põllumajandustoodete ja toiduainete omadused, 
eelkõige need, mis iseloomustavad nende kvaliteeti, 
maitset, mitmekesisust või traditsioone) 

o Mõju 

- Katvus (nt meetme sihiks olevate 
tarbijate/ostjate/importijate arv ja/või suhteline 
osakaal; siseturu puhul hõlmatud liikmesriikide arv)  

- Programmist saavad kasu teised sama 
tootmissektori ELi tootjad 

2.   Tehniline kvaliteet  Max punktisumma: 40 Künnis: 24 

a) Analüüsi kvaliteet (sihtturgude 
kirjeldus, ELi konkurentide 
probleemid, tarbijate teadlikkus jne) 

 Analüüs tugineb olemasolevatele turu-uuringuandmetele 
ja/või impordi-/ekspordiandmetele, millele on projektis 
viidatud 
 Analüüsis tuuakse esile probleemid, mida programmi abil 
lahendatakse (nt tarbimise vähenemine või tarbijate vähene 
teadlikkus siseturul, impordivõimalused kolmandate riikide 
turgudel) 
 Analüüsis kirjeldatakse programmi esitava(te) 
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organisatsiooni(de), teiste ELi tarnijate ja nende 
kolmandatest riikidest pärit konkurentide konkurentsivõimet 
 Analüüsis käsitletakse turustuskanalite struktuuri ja 
toimimist 
 Kolmandate riikide turgude puhul esitatakse teavet 
imporditingimuste kohta, nt tariifsed ja mittetariifsed tõkked 

b) Programmi strateegia, SMART-
eesmärkide, põhisõnumite sobivus 

 Projekti eesmärgid on kooskõlas turuanalüüsiga 
 Kavandatavas strateegias käsitletakse turuanalüüsis 
kindlaks tehtud probleeme ja see on kooskõlas projekti 
eesmärkidega 
 Strateegia on kohandatud kõigile projekti sihtturgudele ja 
sihtrühmadele 
 Projekti eesmärgid on SMART-eesmärgid 
 Kavandatud investeeringute tase on õigustatud, võttes 
arvesse eeldatavat tulu (müügiedendusprogrammide puhul) 
ja/või teadlikkuse suurenemist (teavitusprogrammide puhul) 
 Põhisõnumid on kohandatud sihtrühmadele 

c) Tegevuste selge ja üksikasjalik 
kirjeldus 

 Tegevusi on hästi kirjeldatud, st on antud vastus 
küsimustele kes, mida, millal, kus ja miks? 
 Tegevusi ja tulemusi on kirjeldatud piisavalt üksikasjalikult, 
et oleks võimalik hinnata meetmete kulutõhusust 
 Tabelis, kus on esitatud eelarve tegevuste kaupa, ei ole 
vigu; eelarve tegevuste kaupa on kooskõlas taotlusvormi A 
osas esitatud eelarvega 

d) Sobivate tegevuste valimine 
vastavalt eesmärkidele ja 
sihtrühmadele; tegevused täiendavad 
muid sihtturul elluviidavaid era- ja 
avaliku sektori tegevusi 

 Kui projekti hakatakse rakendama samaaegselt muude era- 
või avalike kampaaniatega, võetakse selle kavandamisel 
arvesse sünergia tekitamist selliste kampaaniatega 

e) Kavandatud hindamismeetodite ja 
näitajate kvaliteet 

 Hindamine peab hõlmama teavitus- ja 
müügiedendusmeetmete tulemuste hindamise uuringut, mille 
teeb sõltumatu asutus väljastpoolt 

3.   Juhtimise kvaliteet Max punktisumma: 10 Künnis: 6 

a) Projekti juhtimise ja haldamise 
struktuur 

 Haldamisstruktuuri ja töötajate pädevusi on selgelt 
kirjeldatud 
 Ülesannete jaotus rakendusasutuste ja taotlejate vahel on 
selgelt määratletud 
 Mitme taotleja esitatavate projektide puhul on selgelt 
määratletud projekti rakendavate partnerite pädevused ning 
need on kooskõlas partnerite oskusteabe ja tehnilise 
suutlikkusega 
 Kindlaks on määratud sisemise koordineerimise strateegia 
eri partnerite ja rakendusasutuste tegevuse haldamiseks 
 Selgelt on kirjeldatud projekti rahastamist nii likviidsuse 
tagamise kui ka projekti üldise rahastamise osas. Juhul kui 
finantssuutlikkuse alane enesekontroll näitab, et 
finantssuutlikkus on väike, on selgitatud, kuidas tagatakse 
omavahenditest rahastamine (nt projektipõhised maksed 
organisatsiooni liikmetelt)  

b) Kvaliteedikontrolli mehhanismid ja 
riskijuhtimine 

 Kindlaks on määratud rakendusasutuste ja muude 
alltöövõtjate töö kontrollimiseks kohased menetlused. 
Jälgitakse nii tulemuste kvaliteeti kui ka ajakava ja eelarve 
täitmist 
 On kindlaks tehtud suuremad riskid, mis võivad projekti 
tulemuste saavutamist takistada, ja välja on toodud nende 
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leevendamiseks võetavad meetmed. 

4.   Kulutasuvus Max punktisumma: 30 Künnis: 18 

a) Eelarve tasakaalustatud jaotus 
vastavalt tegevuste ulatusele 

 Eelarve on eri tegevuste vahel tõhusalt jaotatud 
 Eri tegevuste jaoks eraldatud eelarve on piisavalt suur, et 
oleks võimalik saavutada mõjus tulemus kooskõlas 
kirjeldatud strateegia ja näitajatega 

b) Kooskõla eeldatava maksumuse ja 
tegevuste vastava kirjelduse vahel 

 Tegevustega seotud kulud on proportsionaalsed nende 
kirjelduse ja ulatusega 
 Üksiktegevuste ühikukulud on võrreldavad tavapäraste 
turuhindadega 

c) Programmi esitava organisatsiooni 
tegevuste elluviimiseks vajalike 
inimtööpäevade realistlik 
kavandamine, sealhulgas projekti 
koordineerimise kulud 

 Taotleja tegevuste elluviimiseks hinnanguliselt vajalike 
inimtööpäevade arv on proportsionaalne taotleja 
osalemisega projekti rakendamises 

KOKKU Max punktisumma: 100 Künnis: 62 
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