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1. Sissejuhatus 

Käesoleva juhendi eesmärk on abistada teid eduka projektitaotluse koostamisel ning aidata teil mõista 

haldus- ja finantseeskirju, mida kohaldatakse riigisiseste kohtunike ELi konkurentsiõiguse alase komisjoni 

koolitusprogrammi suhtes. 

Samuti on selle eesmärk selgitada taotluste esitamise üksikasju ja anda juhised toetustaotluse vormi ning 

konkursikutses nimetatud asjaomaste lisade täitmise kohta. 

Seepärast palutakse teil käesolev juhend enne taotluse koostamist tähelepanelikult läbi lugeda. 

2. Projektitoetuste üldised eeskirjad 

2.1. Kes saavad taotlusi esitada? 

Komisjon toetab projekte, mis loovad Euroopa Liidu tasandil lisandväärtust (vt ka konkursikutse punkt 

2.1). Seega peaksid taotlejad enne toetustaotluse esitamist kaaluma, kas rahastamine riigi või piirkonna 

allikatest võiks olla asjakohasem kui ELi rahastamine. 

Määruse 1382/2013 artiklis 7 öeldakse järgmist. 

 

1. Juurdepääs programmile on avatud kõigile asutustele ja üksustele, mis on asutatud: 

a) liikmesriigis; 

b) Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riigis, mis on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu kohaselt selle 

lepingu osaline; 

c) kandidaatriigis, potentsiaalses kandidaatriigis ning liiduga ühinevas riigis vastavates raamlepingutes või 

assotsieerimisnõukogu otsustes või sarnastes lepingutes sätestatud nende riikide liidu programmides osalemist 

käsitlevate üldpõhimõtete ja -tingimuste kohaselt. 

2. Tulusaamisele orienteeritud asutustel ja üksustel on juurdepääs programmile üksnes koos mittetulundusühingute või 

avaliku sektori organisatsioonidega. 

3. Asutused ja üksused, mis on asutatud muudes kui lõike 1 punktide b ja c kohaselt programmis osalevates 

kolmandates riikides, eelkõige sellistes riikides, kus kohaldatakse Euroopa naabruspoliitikat, võivad programmi 

tegevuses osaleda oma kulul, kui see teenib programmi eesmärki. 

4. Komisjon võib teha koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega asjakohastes iga-aastastes tööprogrammides 

sätestatud tingimustel. Programmis saavad osaleda sellega hõlmatud valdkondades tegutsevad rahvusvahelised 

organisatsioonid kooskõlas finantsmääruse ja asjakohaste iga-aastaste tööprogrammidega. 

2.2. Taotleja 

Taotleja ehk elluviija võib moodustada partneritest koosneva rühma. Sõltuvalt partneri kaasatuse tasemest 

nimetatakse teda kaastoetusesaajaks või assotsieerunud partneriks. 

Taotleja vastutab projekti kavandamise ja väljatöötamise ning taotluse esitamise eest. Lisaks vastutab 

taotleja projekti üldjuhtimise, ülesannete koordineerimise, komisjoniga teabe vahetamise ja eelarve 

juhtimise eest. Taotleja on komisjoni jaoks ainus kontaktpunkt ning tema ülesanne on korraldada kogu 

teabevahetust komisjoni ja kõigi projektis osalevate partnerite vahel. 

Taotleja tegutseb koordinaatorina ning valituks osutumise korral saab temast toetusesaaja ning ta kirjutab 
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toetuslepingule alla. Seda tehes võtab taotleja õigusliku ja rahalise vastutuse projekti elluviimise eest 

kooskõlas toetuslepingu sätetega. 

Mitme toetusesaajaga toetuslepingu korral kirjutavad toetuslepingule alla kõik toetusesaajad või kirjutab 

üks toetusesaaja alla kõigi kaastoetusesaajate nimel. Seda saab ta teha üksnes siis, kui ta on saanud 

kaastoetusesaajatelt kõik selleks vajalikud volikirjad. Seda nimetatakse mandaadiks. Kõik toetusesummad 

kantakse kindlaksmääratud toetusesaaja pangaarvele, kelle ülesanne on edastada vahendid projekti 

kaastoetusesaajatele. 

Taotleja ülesannete hulka kuulub ka kogu aruandlus projekti kohta selle korraldamise käigus ning ta 

koostab komisjoni nõutavad lõplikud finants- ja muud aruanded, välja arvatud juhul, kui ta on 

finantsjuhtimise delegeerinud muule koordineerivale organisatsioonile. 

Taotleja toetuskõlblikkuse täpsemad tingimused on esitatud konkursiteates. 

2.3. Partnerid ja muud kaasatud organisatsioonid 

2.3.1. Kaastoetusesaajad 

Kaastoetusesaaja peab olema seaduslikult registreeritud riigis, mis on taotluse esitamise ajal 

rahastamiskõlblik. 

Kaastoetusesaajad on organisatsioonid ja asutused, kes osalevad koostöös toetuse taotleja kui 

koordinaatoriga projekti tegevuste väljatöötamises ja elluviimises, jagavad omavahel ülesandeid ja 

finantskohustusi. Nii taotleja kui ka kõik kaastoetusesaajad on mitme toetusesaajaga toetuslepingu osalised 

ning neil on komisjoni ees ühine õiguslik ja rahaline vastutus projekti nõuetekohase ja õigeaegse 

elluviimise eest. Kaastoetusesaaja kulude toetuskõlblikkuse (vt jaotis 5) suhtes kehtivad samad tingimused 

nagu taotleja kulude puhul. 

Sellegipoolest on taotleja komisjoni jaoks ainus kontaktpunkt ning tema ülesanne on esitada komisjoni 

poolt nõutud aruandeid. 

Projektis osalemise tõendamiseks peavad kaastoetusesaajad taotluse esitamise ajal allkirjastama kavatsuste 

protokolli. Neil tuleb täita ja allkirjastada taotluspaketi vastav vorm (partneri deklaratsioon). Samuti 

võivad kaastoetusesaajad allkirjastada volikirja, millega taotlejale antakse projekti valituks osutumise 

korral volitus sõlmida komisjoniga toetusleping ning võtta vastu toetuse makseid. Teise võimalusena 

võivad toetuslepingule alla kirjutada kõik kaastoetusesaajad, kuid komisjonilt maksete vastuvõtmise volitus 

antakse ainult ühele neist. 

 

Kõik kaastoetusesaajad vastutavad solidaarselt projekti rakendamise eest vastavalt toetuslepingu sätetele. 

Kõnealune ühine õiguslik ja rahaline vastutus projekti eest tähendab ka seda, et organisatsioonid peavad 

omavahel kokku leppima koostöö korraldamises. Tavaliselt tehakse seda konkreetset projekti käsitleva 

partnerluslepinguga. Komisjon ei sekku partnerluslepingu sõlmimisse ega ole selle osaline. Komisjon 

austab organisatsioonide erinevaid juhtimisstiile, kuid rõhutab, et sellise lepingu sätted ei tohi olla 

diskrimineerivad ning peavad olema kooskõlas nii riigisiseste õigusnormide kui ka projekti kohta sõlmitud 

toetuslepinguga. Tuleb märkida, et lahknevuse korral on toetusleping ülimuslik muude lepingute suhtes, 

mille partnerluses osalejad on sõlminud. 

 

NB! Kuna kõigil kaastoetusesaajatel on ühine õiguslik ja rahaline vastutus, nõutakse taotluse teatud lisade 

esitamist samuti kõigilt kaastoetusesaajatelt. Üksikasjad selle kohta on esitatud taotlustoimingute 
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kontrollnimekirjas. 

2.3.2. Assotsieerunud partnerid 

Kolmandad isikud, kes ei vasta taotleja või kaastoetusesaaja organisatsiooni suhtes kehtivatele tingimustele 

või kellel ei teki kulusid, võivad osaleda projektis assotsieerunud partneritena. 

Assotsieerunud partner võib olla näiteks organisatsioon, kes on asutatud mitterahastamiskõlblikus riigis, 

kelle projektis osalemine on sellegipoolest põhjendatud, või lihtsalt organisatsioon, kes võtab ette 

projektiga otseselt seotud tegevusi ilma täiendavate kuludeta (nt võimaldab taotlejal kontakti võtta või 

laseb tal oma ruume tasuta kasutada). 

Kui assotsieerunud partneri osalemine projektis toob kaasa teatud kulusid (nt reisikulud ja päevaraha), peab 

need kulud kandma taotleja või kaastoetusesaaja. 

Assotsieerunud partnerid võivad projekti rahaliselt toetada. See peab olema taotlusesse märgitud
1
. 

Assotsieerunud partnerid peavad taotluse esitamise etapil allkirjastama kavatsuste protokolli. Kui 

assotsieerunud partner soovib projekti kaasrahastada, tuleb tema rahalise toetuse summa märkida 

kavatsuste protokolli ning seda tuleb arvesse võtta eelarveprojektis. 

Taotleja ja kaastoetusesaajad vastutavad assotsieerunud partnerite tegevuste eest, kuna nende osalemine 

nähakse ette projektitaotluses ning kuulub hiljem toetuslepingu tingimuste hulka. 

2.4. Milliseid projekte komisjon rahastab? 

Komisjon rahastab igal aastal pärast konkursikutse avaldamist märkimisväärsel arvul projekte. Riigisiseste 

kohtunike ELi konkurentsiõiguse alase koolitamise programmist rahastatakse projekte, mis jäävad 

konkursikutses nimetatud eesmärkide ja prioriteetide raamesse. Seepärast on oluline, et loeksite 

konkursiteadet väga hoolikalt, et saada teada, millised valdkonnad komisjoni huvitavad. 

Ühe projekti kohta on lubatud esitada ainult üks toetusetaotlus, mille esitab taotleja. Organisatsioon 

võib esitada konkursile taotlusi mitme projekti kohta ja neist igaühte hindab komisjon eraldi. 

Organisatsioon võib sama konkursi raames osaleda partneri või taotlejana piiramatus arvus projektides. 

Enne taotluse esitamist peavad taotleja ja partnerorganisatsioonid kindlasti tutvuma varem asjaomases 

valdkonnas tehtud töö ja praeguse teadmiste tasemega, et nad saaksid luua uuendusliku projekti, mis 

tekitaks lisandväärust. Üksnes varasemaid projekte kordavad või olemasolevate teadmistega 

mittearvestavad projektid saavad hindamise käigus komisjonilt madalaid hindeid. 

Toetusi võidakse anda meetmetele, millega asutused toetavad õigusalast koostööd ja/või pakuvad 

koolitust, mille eesmärk on ELi konkurentsiõiguste alaste teadmiste parandamine riigisiseste 

kohtunike seas ning nende koostöö tõhustamine, sealhulgas näiteks: 

 ELi konkurentsiõigust käsitlevate konverentside, seminaride, sümpoosionide või 

kohtumiste korraldamine riigisisestele kohtunikele; 

                                                 
1
 Kõnealune summa võib projekti käigus muutuda, kuid selle suurenemine/vähenemine mõjutab ka komisjoni 

poolt antava toetuse kogusummat. 
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 ELi konkurentsiõiguse alase lühi- või pikaajalise koolituse korraldamine riigisiseste 

kohtunike või kohtupersonali õppeprogrammide (esmane või täiendõpe) osana; 

 eri riikide kohtunike vahetusprogrammid; 

  koostöö kohtuasutuste või muude avalik-õiguslike või eraõiguslike asutuste vahel, kelle 

ülesanne on edendada ja kontrollida ELi konkurentsiõiguse nõuetekohast kohaldamist 

riigisiseste kohtunike poolt, sealhulgas võrgustike ja/või andmebaaside loomine ja/või 

ülalpidamine. 

KEHTIB AASTATEL 2014–2020 KORRALDATAVATE KONKURSSIDE 

SUHTES 

 

3. Komisjoni rahastamine 

3.1. Toetuste suhtes kehtivad finantseeskirjad 

Projekte rahastatakse kaasrahastamise põhimõttel. Programmist makstavate toetustega ei saa katta kõiki 

projekti kulusid. 

 ELi rahaline toetus võib moodustada kuni 80 % projekti toetuskõlblike kulude kogusummast (vt jaotis 
5). 
 

Seega peavad taotleja ja/või kaastoetusesaajad või assotsieerunud partnerid kandma vähemalt 20 % 

toetuskõlblike kulude kogusummast. See rahaline panus ei tohi pärineda ELi eelarvest. 

Nimetatud 20 % kaasrahastamise määr tuleb märkida nii toetusetaotlusse kui ka selle kõigisse 

asjakohastesse lisadesse (eelarve, kavatsuste protokollid jne). Taotleja makstavad vahendid peavad 

kajastuma taotleja pangakontol ning kaastoetusesaaja või assotsieerunud partneri lubatud rahaeralduse 

ainsa tingimusena saab kasutada komisjonilt toetuse saamist. Kui esineb lisatingimusi, peetakse rahalist 

panust tagatiseta panuseks. Kui aga kaasrahastajaks on avaliku sektori asutus, on lubatud lisatingimus, et 

rahaeraldus peab olema kooskõlas vastavate riiklike eelarvenõuetega. 

Mitterahaliste toetuste andmed saab esitada sellekohases eraldi eelarvejaotises, kuid neid ei arvestata 

rahastamisega seotud toetuskõlblike kulude hulka ega loeta kaasrahastamiseks, välja arvatud juhul, kui nad 

kuuluvad määruse 1382/2013 põhjenduses 7 osutatud kategooriasse. Selles põhjenduses sätestatakse 

järgmist: „Euroopa Liit peaks hõlbustama liidu õiguse rakendamise alast koolitustegevust, käsitades 

osalevate õigusalatöötajate liikmesriikide ametivõimude poolt makstud töötasusid rahastamiskõlblike 

kuludena või mitterahalise kaasrahastamisena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, 

Euratom) nr 966/2012 (1) („finantsmäärus”)”
2
. 

Kui komisjon eraldab taotletust väiksema summa, on taotleja ülesanne leida vajalik lisaraha või vähendada 

projekti kogumaksumust. 

                                                 
2 Kehtib üksnes alates 2014. aastast avaldatud konkursikutsete suhtes. 
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Komisjoni toetusi antakse üksnes mitteärilisel eesmärgil ja projektid peavad olema rangelt 

mittetulunduslikud. Kui projekt jääb kasumisse, lahutatakse selle summa komisjoni makstavast 

lõppsummast. Mittetulunduslikkuse nõuet ei kohaldata siiski projektidele, mille väärtus on kuni 60 000 

eurot. 

Taotluspakett peaks sisaldama tasakaalus tulude ja kuludega eelarveprognoosi eurodes. 

 

Eelarves tuleb kulud esitada ilma käibemaksuta, välja arvatud juhul, kui kulusid kandval organisatsioonil ei 

ole õigust projekti jaoks soetatud kaupade ja teenuste pealt tasutud käibemaksu tagasi saada. Avalik-

õiguslike asutuste tasutud käibemaks on toetuskõlblik juhul, kui projekti tegevus ei kuulu vastava avalik-

õigusliku asutuse tavapäraste tegevuste hulka. 

 

Üldreeglina alustatakse valituks osutunud projekte pärast seda, kui mõlemad pooled on toetuslepingule alla 

kirjutanud. Üksnes projekti alguskuupäevast arvestatavad kulud on toetuskõlblikud. Enne nimetatud 

kuupäeva tekkinud kulud ei ole toetuskõlblikud. 

Komisjon ei saa hüvitada kulusid, mis on tekkinud mitterahastamiskõlblikes riikides. Teavet 

rahastamiskõlblike riikide kohta leiate konkursikutsest. 

 

Üksikasjalikud reeglid kulude toetuskõlblikkuse kohta on esitatud käesoleva juhendi 5. jaotises. 

 

3.2. Maksemenetlused 

Üldjuhul makstakse rahastamise summa välja kahes osas: 

- eelmaksena võidakse välja maksta kuni 50 % makstavast toetussummast. Sellisel juhul makstakse 

see välja pärast seda, kui mõlemad pooled on toetuslepingu allkirjastanud kolmekümne 

kalendripäeva jooksul alates eelmaksetaotluse laekumisest
3
. Kui nimetatud tähtaeg lõpeb enne makse 

laekumist, on taotlejal õigus viivisele, mis arvutatakse ja makstakse välja automaatselt eraldi 

maksena; 

- lõppmakse, st toetuse lõppmakse. See makstakse välja pärast seda, kui komisjon on kätte saanud ja 

heaks kiitnud nii lõpparuande
4
 kui ka lõppmaksetaotluse

5
. 

Palume siiski arvestada, et komisjon võib individuaalse riskihindamise põhjal: 

- vähendada eelmakse protsenti, 
- teha vahemakse või 

- nõuda taotlejalt eelmakse summat katvaid täiendavaid finantstagatisi, mis peavad kehtima kuni 

lõppmakse tegemiseni. 

Osutatud lisatingimuste kasutamise korral tehakse need taotlejale teatavaks koos toetuse andmise teatega 

ning need lisatakse ka toetuslepingusse. 

Toetuse lõppsumma ei ületa ühelgi juhul toetuslepingus märgitud suurimat võimalikku summat. 

                                                 
3 Eelmaksetaotlus peab olema kuupäeva ja allkirjaga varustatud posti teel saadetav kiri, mis sisaldab toetuslepingu 

viitenumbrit ja HT-numbrit. Selles tuleb esitada selgesõnaline taotlus eelmakse tegemiseks ja kogusumma eurodes. 
4 Lõpparuanne on terviklik juhul, kui see vastab kõikidele toetuslepingu lisades esitatud nõuetele. 
5 Lõppmaksetaotlus on kuupäeva ja allkirjaga varustatud posti teel saadetav kiri, mis sisaldab toetuslepingu viitenumbrit ja 

HT-numbrit. Selles tuleb esitada selgesõnaline taotlus lõppmakse tegemiseks ja kogusumma eurodes. 
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Lõppmakse suurus arvutatakse selliselt, et lõplik toetussumma oleks proportsionaalne projekti 

toetuskõlblike kuludega ning seda vähendatakse juhul, kui toetuskõlblike kulude tegelik kogusumma 

osutub kulude prognoositud kogusummast väiksemaks. 

Komisjon võib lõplikku toetussummat vähendada ka selleks, et projekti kogutulu ei ületaks projekti 

kogukulu. 

Komisjon maksab lõppmaksena tasumisele kuuluva summa välja kuuekümne kalendripäeva jooksul 

alates tervikliku lõpparuande ja lõppmaksetaotluse saamisest. Kui kõnealune tähtaeg lõpeb enne makse 

laekumist, on taotlejal õigus viivisele. See õigus kehtib üksnes kehtivate ja täielike maksetaotluste korral. 
 
4. Kuidas taotlust koostada? 
 

4.1. Esitamisviis ja keel 

Taotlus esitatakse vastavalt standardsele taotlusvormile ja sellele lisatakse taotlusvormi F osas loetletud 

lisad. 

Kõik lisadokumendid peavad olema selgelt järjestatud ja nummerdatud, kasutades taotluspaketis 

sisalduvaid lisade esilehekülgi. 

Vorme saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html. 

Taotlus tuleb esitada kirjalikult ja saata posti teel. Muid esitamisviise ei aktsepteerita. E-posti või faksiga 

saadetud taotlusi vastu ei võeta. 

Projektikonkursiga seotud küsimused võib saata e-postiga aadressil: COMP-TRAINING-

JUDGES@ec.europa.eu. 

Taotlus peab olema terviklik (sisaldama kõiki taotluspaketi lisas „Taotlustoimingute 

kontrollnimekiri” nimetatud dokumente), varustatud allkirja ja kuupäevaga. Taotlus tuleb esitada 

kahes eksemplaris (üks allkirjastatud paberkandjal koopia ja üks elektrooniline koopia – mälupulgal või 

CD-l) posti, kiirkulleri või käsiposti teel (sellele osutatakse postitempli või kiirkulleri 

kättesaamiskinnitusega). E-posti või faksiga saadetud taotlust või lisasid vastu ei võeta. 

Taotlusele peab alla kirjutama isik, kellel on õigus võtta taotleja nimel õiguslikult siduvaid kohustusi. 

Taotluse ja kõik selle lisad võib esitada Euroopa Liidu mis tahes ametlikus keeles, kuid soovitatavalt 

inglise keeles. Kui taotlus esitatakse inglise keelest erinevas keeles, tuleb sellele lisada ingliskeelne 

kokkuvõte (taotlusvormi osa B.2). 

4.2. Taotluspakett 
Taotluspakett koosneb taotlusvormist (osad A–F) ja selle lisadest (lisad 1–14). 

4.3. Taotlusvorm 
Taotlusvorm on Microsoft Wordi dokument (.doc), milles esitatakse põhiandmed taotleja, projekti ja 

(vajaduse korral) asjakohase partnerluse kohta. 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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Taotlusvormi algusesse kirjutatakse projekti nimi ja väike osa jäetakse kättesaamise kinnitamiseks 

Euroopa Komisjonile täitmiseks. 

Soovitame taotlusvormi ja lisad hoolikalt läbi lugeda. 

4.3.1. Taotleja – A osa 

Esitage andmed taotleja kohta (vt punkt 2.2). 

Kõik projektiga seotud teated/kirjad saadetakse jaotises „Kontaktisik” märgitud isikule ning seal kirjas 

olevad kontaktandmed lisatakse ka toetuslepingusse. Palume arvestada, et suurema tõhususe huvides 

eelistaks komisjon, et kogu teabevahetus komisjoni ja kontaktisiku vahel toimuks inglise keeles. 

Kontaktaadress võib erineda taotleja ametlikust aadressist. 

Palume märkida organisatsiooni nimel allkirja andva isiku nimi ja ametikoht ning lisada allkiri, kuupäev ja 

pitser. Kõnealusel isikul peaks olema õigus võtta taotleja nimel rahaliselt ja õiguslikult siduvaid kohustusi. 

Pange tähele, et komisjon võib küsida asjaomase volikirja koopiat. 

Pärast taotluse põhjal toetuse andmise otsuse tegemist koostab komisjon toetuslepingu arvestusega, et 

sellele kirjutab alla kõnealuses osas nimetatud isik, kui ei ole teatatud teisiti. 

Palume teil esitada andmed koordineeriva organisatsiooni kohta, kui taotleja on projekti finantsjuhtimise 

delegeerinud muule organisatsioonile (vt punkt 2.2). 

4.3.2. Projekti lühikirjeldus – B osa 

4.3.2.1. Üldine teave – osa B.1 

See osa sisaldab projekti tegevuste põhilist kirjeldust. Kõnealune dokument annab komisjoni hindajatele 

üksikasjalikku teavet projekti kohta, näiteks projekti nimi, kavandatavad tegevused, eesmärgid, 

prioriteedid, partnerite arv, kestus jne ning sellest saab teie taotluse hindamise põhialus. 

Andke oma projektile eristav nimi, mis iseloomustaks kavandatud tegevusi. Palume toetust andva 

programmi nime oma projekti nimes mitte kasutada. 

Projekti täisnimi tuleb kirjutada väljale „Nimi”. Lühendatud nime võib esitada väljal 

„Akronüüm/lühinimi”. 

Palume teil esitada andmed alati võimalikult üksikasjalikult ja täpselt ning vältida ebaolulist teavet, näiteks 

teavet varasemate projektide kohta ja oma organisatsiooni tavapärase tegevuse kirjeldusi või muud teavet, 

mis ei ole teie taotlusega otse seotud. 

Palume teil arvestada, et siin tuleks selgelt märkida partnerite, osalejate ja esindusisikute arv ja 

kodakondsus (vajaduse korral hinnanguliselt). Nimetatud arve kasutatakse võrdlusalusena kõigil 

järgnevatel etappidel, sealhulgas taotluse toetuskõlblikkuse kontroll, taotluse hindamine ekspertide poolt ja 

(vajaduse korral) saavutatud eesmärkide lõpphindamine pärast projekti lõppu. 

Projektide kestus ei tohi ületada kahte aastat (24 kuud). Seda tuleb projekti ja selle tegevuste 

kavandamisel arvestada. 
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Märkige, millal kavatsete projekti alustada. Planeerimisel tuleks teil arvestada, et taotluste hindamiseks 

kulub ligikaudu kolm kuud alates esitamise tähtaja lõppemisest. Tavaliselt sõlmitakse toetuslepingud kuus 

kuni üheksa kuud pärast taotluste esitamise tähtaja lõppu, seega palume teil sellega tegevuste kavandamisel 

arvestada. 

TÄHTIS: kui esitate taotluse, mille tegevused algavad – või on juba lõppenud – enne taotluste esitamise 

tähtaja lõppu, lükatakse taotlus tagasi, sest ELi raha ei eraldata tagasiulatuvalt. 

Kõnealuses jaotises esitatavad summad peaksid kattuma 3. lisa eelarvevormil esitatavate summadega. 

Seepärast soovitame teil täita selle osa pärast eelarveprognoosi valmimist. 

4.3.2.2. Kokkuvõte – osa B.2 

Kokkuvõte peab andma lugejale selge ülevaate taotluse eesmärkidest (kes, mis, kus, millal, kuidas, miks) 

ning selle vastavusest asjaomase projektikonkursi eesmärkidele. Samuti tuleb selles kehtestada kõnealuste 

eesmärkide saavutamiseks korraldatavate tegevuste sisu. Taotlejal tuleb selgitada, mille poolest projekt on 

uuenduslik ning kuidas see lähtub olemasolevatest teadmistest ning loob ELi lisandväärtust. 

Pidage meeles, et taotlust hindavad eksperdid ei tea, kes te olete, mida te varem olete teinud ning milline 

konkreetne olukord valitseb teie riigis seoses kohtunike koolitusvajadustega. Püüdke väljenduda selgelt ja 

terviklikult ning rõhutada oma taotluse iseloomulikke tunnuseid. 

Arvestage, et C osas tuleb esitada muu oluline teave, sealhulgas eeldatavad tulemused, turundusstrateegiad 

jne, seega püüdke neid siin mitte korrata. Kokkuvõtte osa koos C osaga on teie projekti „visiitkaart” ning 

toetuse andmise korral kasutatakse just seda avalikkuse teavitamiseks. 

Projekti kokkuvõte ei tohi ületada ühte lehekülge ja tuleb esitada inglise keeles. 

Palume lisada taotlusele elulookirjeldused (9. lisa), mida kasutatakse valikukriteeriumide täitmise 

hindamisel, mille käigus vaadatakse üle projekti tegevus- ja erialane suutlikkus. Teil tuleb lisada projekti 

personali põhiliikmete uuendatud elulookirjeldused, kaasa arvatud projekti koordineerija/tegevjuhi, 

finantsjuhi ja tähtsamate ekspertide elulookirjeldused. 

Komisjon soovitab tungivalt esitada elulookirjeldused Europassi CV formaadis, kuid soovi korral võivad 

organisatsioonid esitada elulookirjeldused ka muus formaadis. Kõik elulookirjeldused peaksid olema 

piisavalt põhjalikud, et komisjonil oleks võimalik hinnata, kas vastaval isikul on kavandatud ametikoha 

jaoks vajalik kvalifikatsioon ja kas tal on asjaomases valdkonnas/ametis piisavalt kogemusi. 

 

Europassi CV vorme saab alla laadida järgmiselt veebisaidilt: 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp. 

4.3.2.3. Taotlusega otseselt seotud muud projektid – osa B.3 

Palume loetleda kõik ELi toetused (tegevus- ja projektitoetused) ja pakkumused, mille taotleja, 

kaastoetusesaajad ja assotsieerunud partnerorganisatsioonid on saanud viimase kolme aasta jooksul. 

Palume teil märkida oma organisatsiooni roll nendes projektides (kas olite taotleja või 

partnerorganisatsioon). 

Teil tuleb konkurentsi peadirektoraadile viivitamatult teatada kõigist pärast kõnealuse taotluse esitamist 

ELi muudele institutsioonidele või ametitele esitatud muudest rahastamistaotlustest ja/või ELi 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
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institutsioonide või asutuste tehtud rahastamisotsustest. 

4.3.3. Projekti põhjendus, mõju ja tulemused – C osa 

4.3.3.1. Taotluse põhjendus – osa C.1. 

Selles osas tuleb teil esitada projekti nõuded, eesmärk ja oodatav mõju ning selgitada, miks peaks komisjon 

teie taotluse välja valima. 

Esitage samuti oma turundusstrateegia. (Näiteks kuidas kavatsete osalejaid leida? Kas kasutate strateegilist 

metoodikat? Kas teil on asjakohaseid postiloendeid?) 

4.3.3.2. Tulemused ja mõju – osa C.2 

Palume teil üksikasjalikult kirjeldada projekti eeldatavaid tulemusi, väljundeid ja valmivaid materjale ning 

nende levitamise strateegiat. Siia tuleb teil lisada oma strateegia tulemuste esitamise kohta ning selle saab 

määratleda ka E osas (vt punkt 4.3.5). Pidage meeles, et hindajad kasutavad seda osa, et hinnata vastavust 

toetuse määramise kriteeriumile „levitamine ja jätkusuutlikkus”. Selgitage kirjelduses selgelt ja terviklikult, 

millise tulemuseni tahate jõuda ja milline on selle püsiv mõju. 

4.3.4. Partnerid – D osa 

4.3.4.1. Ülevaade partneritest – osa D.1. 

Taotlusvormi selles osas tuleb teil esitada põhiteave kõigi projekti elluviimises osalevate partnerite kohta 

(kaasa arvatud taotlev organisatsioon ja kaastoetusesaajad). Käesolev partnerite nimekiri tuleb lisada ka 

rahastamiskavale ja üksikasjalikule eelarveprojektile (vt taotluspaketi 3. lisa). 

4.3.4.1. Partnerluse kirjeldus – osa D.2. 

Palume teil esitada lisateavet partnerorganisatsioonide ja nende rolli kohta projektis (milline on iga 

organisatsioon ja mida nad teevad). Veenduge, et nad on loetletud samas järjekorras nagu osas D.1 esitatud 

tabelis. 

4.3.5. Projekti korraldus ja juhtimine – E osa 

4.3.5.1. Tööplaan ja rakendamise ajakava – osa E.1. 

Toetustaotluse selles osas antakse teile võimalus kirjeldada projekti aspekte, mida ei saanud põhjalikumalt 

käsitleda B osas, kuid mis on sellegipoolest olulised projekti või töösuuna edukaks rakendamiseks. Teil 

tuleb koostada oma tööplaan ja jagada see etappideks. 

Taotlejal tuleb esitada andmed projekti üldise kestuse, sellega töötavate isikute arvu ja eeldatavate 

töömeetodite kohta
6
. Viimasena tuleb teil selgitada oma strateegiat tulemuste levitamise kohta ja oma 

projekti kvaliteedijuhtimise kava. 

                                                 
6
 Osaline tööaeg / täistööaeg, kaugtöö / kohapealne töö, koosolekud/töörühmad jne. 
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Viimane osa aitab komisjoni hindajatel mõista, kui suure tõenäosusega võivad projekti tulemused (või 

nende mõju) edasi kesta ka pärast lepingu lõppemist. 

Ärge esitage uuesti projekti kirjeldust, vaid püüdke anda igale konkreetsele küsimusele sisutihe vastus. 

4.3.6. Lisad – F osa 

Kõik vajalikud lisad on loetletud taotlusvormi F osas. Elektroonilises versioonis tuleb teil need failid täita 

ja taotlusele lisada originaalvormingus (Exceli ja Wordi dokumendid) ning paberkandjal esitatavas 

originaalversioonis on need allkirjastatud. 

1. LISA. Taotlustoimingute kontrollnimekiri 

Kontrollnimekiri aitab teid taotluse täitmisel. Kui taotlus on valmis, täitke ja allkirjastage see 

kontrollnimekiri, et kontrollida, kas kõik vajalik on olemas. 

2. LISA. Terviktaotluse elektrooniline eksemplar 

Esitatav taotluspakett peab sisaldama ka toetuse taotlusvormi elektroonilist koopiat koos kõigi täidetud 

lisadega. Elektrooniline koopia peab kajastama originaali (st originaaldokumendid, mis tuleb varustada 

pitseri, kuupäeva ja allkirjaga, peavad olema täpselt samad ka elektroonilises kujus). Elektroonilise 

versiooni terviklikkuse tagamiseks soovitame tungivalt koostada selle alles pärast seda, kui taotlusvorm 

koos kõigi lisadega on esitamiseks valmis. 

 

3. LISA. Rahastamiskava ja üksikasjalik eelarveprojekt 

 
Toetustaotluse selles osas tuleb teil esitada projekti eelarveprognoos kulu- ja tulukategooriate järgi. 

Siin esitatava eelarveprognoosi kogusumma peab olema sama, millele on osutatud taotlusvormi B.1 osas 

(projekti lühikirjeldus). 

Kõik summad tuleb esitada eurodes ja üksnes kahe kümnendkohaga. 

Rahastamiskava ja üksikasjalik eelarveprojekt peavad sisaldama konkreetseid selgeid finantsandmeid, mis 

võimaldavad teie taotlust hinnata. Neid loetakse koos toetustaotluse ja muude lisadega ning seepärast 

palume arvestada, et eri vormidel meetme kavandamise kohta esitatud andmete (nt koosolekute arv või 

koht jne) vastuolu või tegevuste kirjeldamiseks kasutatud terminite lahknevuse korral saab taotlus madala 

hinde. 

Rahastamiskava ja üksikasjalik eelarveprojekt on Exceli dokument, mis on ette nähtud kasutamiseks kogu 

projekti vältel (sh taotlemine, hindamine ja valikuetapid ning teie lõpparuanne). Paranduste tegemise 

lihtsustamiseks lisage elektroonilisse taotluspaketti dokumendi Exceli versioon (mitte skaneeritud 

versioon). 

 
Kõnealusel lehel tuleb esitada üksikasjalikult kõik projekti elluviimiseks vajalikud kulud. Samuti tuleb 

märkida projekti tuluallikad (vahendid): nii toetusesaajate (taotleja ja kaastoetusesaajad) makstavad 

summad kui ka kolmandatelt isikutelt (kaasrahastajad ja assotsieerunud partnerid) saadavad summad. 

 
Rahastamiskava ja üksikasjalik eelarveprojekt koosnevad 15 töölehest: 
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 rahastamiskava (eelarveprojekti kokkuvõte); 

 osa A.a) – personalikulude jaotus kategooriate järgi; 

 osa A.b) – korraldava personali reisi- ja majutuskulud; 

 osa A.c) – lektorite reisi- ja majutuskulud; osalejate reisi- ja majutuskulud; 

 osa A.d) – korraldava personali, osalejate, lektorite ja tõlkide toitlustuskulud; 

 osa A.e) – tõlkide töötasud; 

 osa A.f) – seadmete, maa ja kinnisvaraga seotud kulud; 

 osa A.g) – kulumaterjalide ja tarvikute kulud; 

 osa A.h) – publikatsioonide ja aruannete kulud; 

 osa A.i) – muud otsesed kulud; 

 osa A.j) – tegevuse kulude hulka arvestatavad üldkulud; 

 mitterahalised toetused; 

 tulude tabel (muud rahalised toetused); 

 allkirjaleht; 

 personalikategooriate loetelu. 

 

Eelarveprojekt võetakse hindamiseks vastu juhul, kui 

 kasutatud on standardset vormi; 

 vormi lehed on täidetud nii, et tekib kategooriate järgi jaotatud üksikasjalik ülevaade projekti 

prognoositavatest kuludest eurodes. 
 

4. LISA. Finantsteabe leht 

 
Esitage andmed pangakonto kohta, mida kavatsetakse projektis kasutada, kui see osutub valituks, ja täitke 
kohustuslikud väljad: 

 

 projekti koordineeriva toetusesaaja juriidiline nimi (see teave peab olema sama, mis taotlusvormi A 

osas); 

 projekti koordineeriva taotleva organisatsiooni juriidiline aadress; 

 toetusesaaja või maksete vastuvõtmiseks määratud kaastoetusesaaja (tavaliselt taotleja) pangaandmed, 

kui tegemist on mitme toetusesaajaga toetuslepinguga; 

 panga pitser ja kuupäev VÕI pangakonto tõend, millel on selgelt näha IBAN-kood, BIC-kood ja panga 

nimi. 

 

  5. LISA. Juriidilise isiku vorm 

 

Palume arvestada, et see teabevorm tuleb esitada nii toetusesaaja kui ka iga kaastoetusesaaja kohta (kui neid 

on), kasutades igaühe jaoks eraldi vormi. Seda ei tule teha assotsieerunud partnerite puhul. See peab 

sisaldama järgmist: 

  taotleja või kaastoetusesaaja juriidiline nimi (see teave peab olema sama, mis taotlusvormi A osas); 
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  toetusesaaja/kaastoetusesaaja juriidiline aadress. 

 

6. LISA. Taotleja kirjalik kinnitus (osalemist välistavate asjaolude ja huvide konflikti 

puudumine) 

 

Taotlejad peavad allkirjastama kinnituse konkursil osalemist välistavate asjaolude puudumise kohta üksnes 

juhul, kui taotletava toetuse summa on 60 000 eurot või rohkem. Deklaratsioonis tuleb kinnitada, et 

taotlejatel on stabiilsed ja piisavad tuluallikad oma tegevuse jätkamiseks kogu projekti kestuse jooksul ning 

et nad osalevad projekti rahastamises. 

 

7. LISA. Tõendid õigusliku seisundi kohta 

 

Allpool loetletud dokumendid tuleb esitada üksnes taotleja ja kaastoetusesaajate kohta; neid ei nõuta 

assotsieerunud partnerite kohta. Komisjon aktsepteerib üksnes ametlike dokumentide koopiaid. Need on 

vajalikud, et registreerida toetusesaaja komisjoni arvestussüsteemis, kuid neid kasutatakse ka taotleja 

toetuskõlblikkuse kontrollimiseks. 
 

Kui taotleja on valitsusasutus (nt ministeerium, kohalik, piirkondlik, riiklik või föderaalne valitsusasutus, 

kohalik omavalitsus või muu avalik-õiguslik asutus) või ülikool, ei pea ta 7. lisa esitama. Kõnealused 

asutused aga peaksid olema valmis esitama komisjonile nõudmise korral asjakohased dokumendid. 

 

Dokumendid, mida võidakse nõuda, sõltuvad taotleva organisatsiooni õiguslikust seisundist. 

 

Eraõiguslikud asutused: 

1. organisatsiooni põhikiri; 

2. tõend organisatsiooni registreerimise kohta: ametliku dokumendi (nt ametlik väljaanne, riiklik 

ettevõtjate register jne) koopia, millel on näha organisatsiooni ametlik nimi, registreeritud 

asukoha aadress (peakontor) ja riiklik registreerimisnumber; 

3. käibemaksukohustuslasena registreerimise dokumendi koopia, kui see on vajalik ja kui 

käibemaksukohustuslase registreerimisnumbrit ei ole märgitud eespool nimetatud ametlikesse 

dokumentidesse. 

 

Avalik-õiguslikud asutused: 

  1. organisatsiooni asutamist tõendava resolutsiooni, seaduse, määruse või otsuse koopia; 

  2. organisatsiooni põhimäärus, kui see on olemas; 

  3. käibemaksukohustuslasena registreerimise dokumendi koopia, kui organisatsioonil on 

käibemaksukohustuslase registreerimisnumber. 

 

8. LISA. Finantssuutlikkuse hindamine 
 

Kui taotletud toetuse kogusumma on alla 60 000 euro, peab taotleja koostama kirjaliku avalduse, 

milles ta kinnitab oma finantssuutlikkust projekti elluviimiseks. 

 

Kui taotletud toetuse kogusumma on 60 000 eurot või rohkem, peab taotleja esitama viimase 

lõpetatud majandusaasta kohta ametliku aruande (bilanss ja/või kasumiaruanne), mis tõendab 

taotleja finantssuutlikkust. Hiljuti asutatud organisatsioonid võivad nende dokumentide asemel 

esitada äriplaani. 
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Kui taotleja on valitsusasutus (nt ministeerium, kohalik, piirkondlik, riiklik või föderaalne 

valitsusasutus, kohalik omavalitsus või muu avalik-õiguslik asutus) või avalik-õiguslik 

ülikool, ei pea ta 8. lisa esitama. 

 

9. LISA. Tegevussuutlikkuse hindamine 

 

Esitage teave varasemate elluviidud projektide kohta. Kui olete need juba loetlenud 

toetustaotlusvormi osas B.3, võite lisada siin tõendavad dokumendid ja muud lisateavet. 

 

Kui taotletud toetuse kogusumma on alla 60 000 euro, tuleb teil üksnes koostada kirjalik avaldus, 

milles kinnitate oma tegevussuutlikkust projekti elluviimiseks. 

 

10. LISA. Personali palgaastmestik 

 

Personali palgavahemiku võib esitada näiteks palgalehtede kujul. 

Personali päevatasu ei tohi ületada personalikulude suurimat lubatud päevamäära. 

 

11. LISA. Partneri(te) deklaratsiooni vorm 
 

Vajaduse korral esitage partnerorganisatsioonide kavatsuste protokollid, milles nad kinnitavad 

oma osalemist projektis. Kui teie partnerorganisatsioon(id) on kaastoetusesaaja(d) (punkt 2.3.1), 

kes kannab kulusid (lisatud teie eelarvesse), palume teil esitada ka lisade 6 ja 7 koopiad. 

 

12. LISA. Taotleja selgesõnaline kinnitus projekti rahastamise kohustuse kohta 

 

Vajaduse korral esitage selgesõnaline kinnitus, milles kohustute projekti rahastama juhul, kui 

teised pooled seda ei teha ei saa. Selle dokumendi võib esitada avalduse vormis. 

 

13. LISA. Käibemaksukohustuslase tõend 

 

Esitage ametlik dokument, millel on näha teie käibemaksukohustuslase registreerimisnumber või vajaduse 

korral dokument, mis tõendab käibemaksukohustusest vabastamist. Alates 2014. aastast esitatakse 

kõnealune dokument üksnes 5. lisa dokumentide tõendamiseks. 

 

 

 
5. Kulude toetuskõlblikkus – aktsepteeritavad kulud 
 
 
Toetuskõlblikud kulud on toetusesaaja tegelikult kantud kulud, mis vastavad kõigile järgmistele 

kriteeriumidele. 

 Need on tekkinud projekti või tööprogrammi kestel, välja arvatud lõpparuannete ja audititõenditega 

seotud kulud. 

Pange tähele, et kulude toetuskõlblikkuse periood algab toetuslepingus või toetuse määramise 

otsuses sätestatud ajal. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k


Taotluste esitamise juhend – projektikonkurss 2014 
 

- 16 - 

 

 

Kui toetusesaaja tõendab, et projekti tuleb alustada enne lepingu allkirjastamist, võib lubada ka 

enne toetuslepingu sõlmimist kantavaid kulusid. Ühelgi juhul ei tohi toetuskõlblikkuse periood 

alata enne toetusetaotluse esitamise kuupäeva (vt punkt 4.3.2.1, eespool). 

 Need sisalduvad taotleja esitatud projekti või tööprogrammi eelarveprognoosis (3. lisa). 

 Need on tekkinud seoses 1. lisas kirjeldatud projektiga ning on vajalikud selle rakendamiseks. 

 Need on tuvastatavad ja kontrollitavad, eelkõige kirjendatud toetusesaaja 

raamatupidamisarvestuses ja esitatud vastavalt toetusesaaja registrijärgses riigis kohaldatavatele 

raamatupidamisstandarditele ja vastavalt toetusesaaja tavapärasele kuluarvestusele. 

 Need on kooskõlas maksustamist ja sotsiaalvaldkonda käsitlevate kohaldatavate õigusaktidega. 

 Need on mõistlikud, õigustatud ja vastavad usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele, eelkõige 

ökonoomsuse ja tõhususe poolest. 

Toetusesaaja raamatupidamise sise-eeskirjade ja sisekontrolli eeskirjade alusel peab olema võimalik 

sündmuse/projektiga seoses deklareeritud kulusid ja tulusid otseselt seostada vastavate 

raamatupidamiskirjete ja alusdokumentidega. 

5.1. Toetuskõlblikud otsesed kulud 

Toetuskõlblikud on järgnevalt nimetatud otsesed kulud, kui need vastavad eespool, jaotises 5, sätestatud 

kriteeriumidele. 

Projekti/tööprogrammi toetuskõlblikud otsesed kulud on kulud, mis vastavad eespool nimetatud 

toetuskõlblikkuse tingimustele ja on kindlaks tehtavad vahetult projekti või tööprogrammi rakendamisega 

seotud konkreetsete kuludena ning mida seetõttu saab sellisena raamatupidamises arvele võtta, näiteks: 

- toetusesaajaga töölepingu või samaväärse töölevõtmisakti alusel töösuhtes oleva ja projektiga 

töötama määratud personali kulud, mis sisaldavad tegelikku töötasu koos sotsiaalkindlustusmaksete 

ja muude töötasu hulka arvestatavate seadusjärgsete kuludega tingimusel, et need kulud vastavad 

toetusesaaja tavapärastele töö tasustamise põhimõtetele; kõnealused kulud võivad sisaldada ka 

muid töötasusid, kaasa arvatud lisalepingute alusel tehtavaid makseid, olenemata selliste lepingute 

iseloomust, tingimusel, et neid makstakse sama liiki töö või eriteadmiste eest ühetaoliselt, 

sõltumata rahastamisallikast. 

Kõnealuste personalikulude hulka võib arvestada ka töötasu füüsilistele isikutele, kes töötavad 

toetusesaaja heaks mõne töölepingust erineva lepingu alusel, nagu on eespool sätestatud, kui on 

täidetud järgmised tingimused: 

i) füüsiline isik töötab toetusesaaja alluvuses ja toetusesaaja ruumides, kui toetusesaajaga ei 

ole kokku lepitud teisiti; 

ii) töö tulemus kuulub toetusesaajale ja 

iii) kulud ei erine oluliselt kuludest, mis tekiksid juhul, kui sarnaseid ülesandeid täidaksid 

töölepingu alusel toetusesaajaga töösuhtes olevad töötajad; 
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- riiklike valitsusasutuste personalikulud selles osas, mis on seotud tegevustega, mida avaliku sektori 

asutused ei oleks korraldanud juhul, kui asjaomast projekti poleks alustatud; 

- reisikulud ja päevarahad (koosolekutele, sh vajaduse korral avakoosolekule, konverentsidele jne 

sõitmiseks) tingimusel, et kulud vastavad toetusesaaja tavapärasele praktikale ega ületa komisjoni 

asjaomaseid ühikukulusid; 

- seadmete (uute või kasutatud) amortisatsioonikulu: komisjon võib arvesse võtta üksnes seda 

seadmete amortisatsiooni osa, mis vastab sündmuse/projekti kestusele ning seadmete projekti 

huvides kasutamise tegelikule määrale; seadmete või muu vara rentimise või liisimise kulud on 

samuti toetuskõlblikud tingimusel, et need kulud ei ületa sarnaste seadmete või vara 

amortisatsioonikulu ega sisalda finantseerimistasusid; 

erandina võidakse eritingimustes (vt toetuslepingu vorm) sätestada, et toetuskõlblikud on seadmete 

soetuskulud tervikuna, kui see on põhjendatud projekti iseloomu ning seadmete või vara 

kasutamise kontekstiga; 

- kulumaterjalide ja tarvikute kulud tingimusel, et need on tuvastatavad ning seotud projektiga; 

- otseselt projekti rakendamisega seotud nõuetest tulenevad kulud (teabe levitamine, projekti eraldi 

hindamine, tõlked, paljundamine). 

Muud sätted ja lisateave on esitatud toetuslepingu vormi jaotise II punkti 19 alapunktis 2. 

5.2. Toetuskõlblikud kaudsed kulud (üldkulud) 

Projekti kaudsed kulud on kulud, mis ei ole otse seotud projekti rakendamisega ja mida ei saa seetõttu otse 

meetme kulude hulka arvestada. Need kulud ei või sisaldada kulusid, mis on tuvastatavad või deklareeritud 

toetuskõlblike otseste kuludena. 

Projekti kaudse kuluna on toetuskõlblik kindlamääraline summa, mis moodustab kuni 7 % projekti otsestest 

toetuskõlblikest kogukuludest. Sellega kaetakse toetusesaaja üldkulude see osa, mida võib arvestada 

projekti kuludeks. 

Kaudsed kulud ei tohi sisaldada muudel eelarveridadel olevaid kulusid. 

Palume teil pöörata tähelepanu asjaolule, et kui teie organisatsioon saab tegevustoetust, ei ole kaudsed 

kulud seoses eriprojektidega toetuskõlblikud. 

5.3. Toetuskõlbmatud kulud 

Allpool esitatud loetelu on minimaalne kontrollnimekiri, mida tuleb täielikult järgida, kui alusaktis ei ole 

sätestatud teisiti: 

– kapitalitulu; 

– laenud ja laenude teeninduskulud; 

– eraldised kahjumi või võlgade katmiseks; 

– toetusesaaja panga teenustasud komisjoni rahaülekannete eest; 
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– tasumisele kuuluvad intressid; 

– ebatõenäoliselt laekuvad nõuded; 

– vahetuskursside muutusest tingitud kahju; 

– kulud, mille toetusesaaja on deklareerinud seoses ELi eelarvest rahastatava muu projektiga (kaasa 

arvatud ELi eelarvest rahastatavad liikmesriigi määratavad toetused ning ELi eelarve täitmise 

raames antavad toetused, mille määrab mõni muu asutus peale komisjoni); eelkõige ei ole 

toetusesaajale määratud projektitoetuse raames toetuskõlblikud kaudsed kulud juhul, kui 

toetusesaaja juba saab kõnealusel perioodil ELi eelarvest rahastatavat tegevustoetust; 

– kuludest maha arvamisele kuuluv käibemaks; 

– mitterahalised toetused; 

– ülemäärased või põhjendamatud kulud; 

– ELi ametnike reisikulud ja päevarahad. 

 

6. Üksikasjalikud eeskirjad seoses toetuskõlblike kuludega 

Allpool esitatud üksikasjaliku kirjelduse eelarve kõigi võimalike kulukategooriate toetuskõlblikkuse kohta 

saate lisada oma projektieelarvele. Veenduge, et teie kulud vastavad esitatud eeskirjadele; vastasel korral 

võib komisjon nende rahastamisest keelduda. 

 

6.1. Toetuskõlblikud otsesed kulud – rahastamiskava ja üksikasjalik 
eelarveprojekt 

6.1.1. Personalikulud (osa A.a) 

6.1.1.1 Üldpõhimõtted 

 

Projektiga seotud ülesannete edukaks täitmiseks tuleb projektiga töötama määrata vajalik hulk personali. 

 

Personalikulusid arvestatakse vastavalt projektiga töötamiseks kulunud tegelikule ajale. Kulude arvutamise 

aluseks võetakse tegelik brutopalk koos kohustuslike sotsiaalmaksude ja muude töötasu hulka arvestatavate 

seadusjärgsete kuludega. Projekti personali iga liikme poolt projektiga töötamiseks kulutatud aeg 

registreeritakse regulaarselt allkirjastatavate tööaja arvestuslehtede või tööandja kehtestatud ja kontrollitud 

samaväärse ajaarvestussüsteemi abil. 

Palgatasemed peavad olema mõistlikud ning kooskõlas teie tavapäraste töö tasustamise põhimõtetega. 

Personali päevatasu ei tohi ületada personalikulude suurimat lubatud päevamäära. 
 

Personalikulude kategooriasse võib arvestada ka ajutiste ja lepinguliste töötajate töötasu, kui asjaomane 

isik töötab toetusesaaja ja/või kaastoetusesaaja heaks lepingu või personaalse alltöövõtulepingu alusel nii, 

et isik on projektiga otse seotud, tingimusel, et selline tava on kooskõlas asjaomaste riiklike õigusaktidega. 

 

Rahastamiskava ja eelarveprojekti personalikulude lehe täitmisel peaksite esitama sellel vähemalt 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0CFoQFjAI&url=http://www.programmaleonardo.net/llp/download.asp?DF=Maximum_eligible_daily_rates_Staff.pdf&Ipath=1766cbc448baf96efd8aa339d9c9244528551212441766cbc448baf96efd8aa339d9c92445&ei=g2RFUuCuHcqg0wWz8YCIBw&usg=AFQjCNGgptF2yq6lrRhvUKSI6ZgMxOM3SQ&bvm=bv.53217764,d.d2k
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järgmised andmed: 

- projekti personali liikme nimi (kui on teada); 

- tema ametikohustused seoses projektiga; 

- personali liikme töösuhte liik: kas ta võetakse tööle spetsiaalselt seoses projektiga või 

töötas ta organisatsioonis juba varem, kas ta on füüsilisest isikust ettevõtja, kas ta 

töötab projekti juures osalise või täistööajaga jne. 

 
6.1.1.2 Avaliku sektori organisatsiooni alalise personali kulud 

Selles osas esitatakse kulud, mis on seotud avaliku sektori organisatsiooni alalise personaliga. Siin ei esitata 

ülikoolipersonali kulusid, olenemata ülikooli õiguslikust seisundist. 

Avaliku organisatsiooni alalise personali töötasu võib rahastada üksnes selles osas, mis on seotud projekti 

tegevustega, mida avaliku sektori organisatsioon ei oleks korraldanud juhul, kui projekti ei oleks alustatud. 

Sellised tegevused peavad tekitama organisatsioonile lisakulu. 

 

Avaliku sektori organisatsiooni alalise personali töötasu kulud on toetuskõlblikud üksnes allpool loetletud 

juhtudel. 

a) Tasu ületunnitöö eest 

Toetuskõlblikuna võib käsitada üksnes avaliku sektori organisatsiooni alalisele personalile makstavat 

rahalist tasu ületunnitöö eest tingimusel, et töötaja on määratud projektiga töötama kooskõlas asjaomaste 

riiklike eeskirjadega. 

Rahastamiskava ja eelarveprojekti personalikulude lehel seda liiki kulude märkimisel peaksite 

esitama sellel vähemalt järgmised andmed: 

- märksõna „ületunnitöö” (overtime); 

- töötaja nimi; 

- projektiga seotud ülesannete täitmiseks vajalike ületundide arv kokku; 

- tasumäär (tunnitasu summa). Ületunnitöötasu määra arvutamiseks liidetakse 

tavatöötundide üldisele tasule ületundide lisatasu ning summa jagatakse töötundide 

koguarvuga (tavatöötunnid + ületunnid). 

b) Alalise töötaja tavapäraste ülesannete täitmiseks palgatud asendaja kulud 

Avaliku sektori organisatsiooni alalise personali kulusid võib käsitada täissummas toetuskõlblikuna 

tingimusel, et asjaomane isik määratakse kooskõlas vastavate riiklike eeskirjadega täitma konkreetselt 

projekti elluviimisega seotud ülesandeid ning tema tavapäraste ülesannete täitmiseks võetakse projekti 

kestuse ajaks tööle teine isik. 

Eelarveprojekti personalikulude lehel seda liiki kulude märkimisel peaksite esitama sellel vähemalt 

järgmised andmed: 

- märksõna „asendatud” (replaced); 

- töötaja nimi; 

- tema ametikohustused seoses projektiga. 

c) Avaliku sektori organisatsiooni alalise personali muud kulud 

Avaliku sektori organisatsiooni alalise personali kulusid käsitatakse toetuskõlblikuna üksnes selle summa 

ulatuses, mis on vajalik projekti kaasrahastamiseks, välja arvatud juhtudel, mis kuuluvad kategooriatesse a 

ja b. Avaliku sektori organisatsioonide alalise personali kogukulu ei tohi mingil juhul olla suurem kui 

taotleja, kaastoetusesaajate, assotsieerunud partnerite ja kolmandate isikute kaasrahastamise kogusumma. 
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Enne toetuse määramist kontrollib komisjon nimetatud piirmäärast kinnipidamist ning võib asjaomaseid 

kulusid sellele vastavalt vähendada. 

Eelarveprojekti personalikulude lehel seda liiki kulude märkimisel peaksite esitama sellel vähemalt 

järgmised andmed: 

- märksõna „kaetud kaasrahastamisest” (covered by co-financing); 

- töötaja nimi; 

- tema ametikohustused seoses projektiga. 

 

Pange tähele, et kui rahastamiskavas ja eelarveprojektis ei ole selgelt märgitud, kas avaliku sektori 

organisatsiooni alalise personali kulude puhul on tegemist juhuga a, b või c, eeldatakse automaatselt, et 

tegemist on juhuga c. 

6.1.2. Reisikulud (osad A.b ja A.c) ja toitlustus (A.d) 

ELi toetuse saamiseks on kõlblikud üksnes sellised reisikulud, mis on projektiga otse seotud ning vajalikud 

konkreetsete ja selgelt eristatavate sündmuste jaoks. Kui reisitakse kohta, mis erineb taotleja ja 

kaastoetusesaajate asukohast, tuleb tõendada, et reis on projekti jaoks vajalik. Reisikulud peavad olema 

kooskõlas teie tavapärase reisikulude hüvitamise praktikaga ega tohi ületada komisjoni soovitatud 

ühikukulusid. 

Toetusesaajad peavad kasutama kõige odavamat transpordivahendit ning peavad püüdma kasutada kõige 

soodsama hinnaga pileteid. 

Ühikukuludel põhinevad hüvitised 

Toetusesaajad võivad majutus- ja toitlustuskulude hüvitamiseks kasutada konkursikutses märgitud 

fikseeritud päevamäära. Fikseeritud päevamäära aluseks on võetud komisjoni personali lähetustel 

kasutatavad päevaraha astmed. Pool päeva kestvate seminaride korral kasutatakse 50 % päevamäära. 

Ühikukulud makstakse tavaliselt otse osalejatele. 

 

Võimalike kuritarvituste vältimiseks soovitab komisjon hoiduda muudest majutus- ja toitlustuskulude 

hüvitamise meetoditest. Kui on võimalik tõendada, et sarnast meetodit kasutati ametlikult juba enne toetuse 

määramist, on lubatud seda siiski kasutada kooskõlas komisjoni juhendis
7
 iga riigi jaoks kehtestatud 

piirmääradega. Vältida tuleb sularahas maksmist (eelistada tuleb pangaülekannet), välja arvatud juhul, kui 

raamatupidamisdokumentide alusel saab tõendada, et sellised maksed on toetusesaaja ametlikus 

raamatupidamisarvestuses arvele võetud. 

 

Tegelikel kuludel põhinevad hüvitised 

Päevaraha (majutus, toitlustus, kohalik transport lähetuskohas ja muud erinevad kulud) on toetuskõlblik 

tegelikult kulunud summa piires. Seepärast on väga oluline hoida alles kõik alusdokumendid, mida 

komisjon võib nõuda enne lõppmakse tegemist. Kulud saavad olla toetuskõlblikud üksnes juhul, kui need 

on kohalikke hindu arvestades mõistlikud ning seotud üksnes asjaomase projektiga. Kui lähetusel 

pakutakse tasuta toitlustamist (nt hommikusöök hotellis, lõuna- ja õhtusöögid ürituste ajal), siis ei ole 

toitlustuseks ette nähtud päevaraha toetuskõlblik või arvatakse tekkinud kulust maha. 

Toetuskõlbmatuna lükatakse tagasi kõik reisikulud riikides, mis ei saa käesoleval konkursil osaleda. 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2014_judges/annex14_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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Rahastamiskava ja eelarveprojekti reisikulude osa täitmisel peaksite märkima lähte- ja sihtkoha, 

reisivate isikute arvu ja kodakondsused (kui need on selleks ajaks teada), reisimise põhjuse (nt teine 

projektikoosolek, õppereis jne) ning tegema arvutused sobiva võrdlushinna (turuhind või ühikukulud) 

põhjal. 

Rahastamiskava ja eelarveprojekti päevaraha osa täitmisel peaksite sarnaselt reisikulude osaga 

märkima lähte- ja sihtkoha, reisivate isikute arvu ja kodakondsused (kui need on selleks ajaks teada), 

päevaraha saavate isikute nimed ning reisimise põhjuse (nt teine projektikoosolek, õppereis jne). 

Osalejate, lektorite ja tõlkide reisikulud ja päevarahad tuleb esitada osas A.c. 

 6.1.3. Tõlkide ja lektorite kulud (osa A.e) 

Tõlkide ja lektorite kulud tuleb loetleda eraldi iga isiku kohta. Kõnealuste kulude tõendamiseks tuleb 

projekti lõpus esitada muu hulgas lepingud, milles on märgitud töötundide täpne arv ja makstud summad. 

6.1.4. Seadmed (osa A.f) 

6.1.4.1 Seadmed (uued või kasutatud) 

Olemasolevate seadmete amortisatsioonikulud arvestatakse põhimõtteliselt projekti kaudsete kulude 

hulka. Kui aga taotleja või kaastoetusesaaja on ostnud seadmeid (arvuti, audiovisuaalseadmed jne) 

spetsiaalselt projekti jaoks, võib need kanda otsestesse kuludesse, kuid järgida tuleb järgmisi reegleid: 

- võrreldakse eri müüjate hindu, et leida parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkumine; 

- kulude hulka arvestatakse ainult toetuskõlblikul perioodil ostetud või renditud seadmete maksumus 

sellises osas, mis vastab seadmete kasutamise määrale ja kestusele vastaval perioodil; 

- pange tähele, et toetuskõlblik on üksnes selline amortisatsioonikulu, mis on arvutatud vastavalt 

riiklikele amortisatsiooni arvutamise eeskirjadele; 

- ostetud seadmed tuleb seejärel arvele võtta organisatsioonis, kuhu nad on paigaldatud, ning neil 

peab olema inventarinumber. 

Rahastamiskava ja eelarveprojekti seadmekulude lehe täitmisel peaksite märkima 

ostetavate seadmete liigi ning ostuhinna täissumma. Projekti kuludesse saate kanda 

siiski üksnes seadmete amortiseeritud väärtuse. Lisaks tuleb märkida, miks see kulu 

on otseselt vajalik projekti elluviimiseks. Kui ostetavate seadmete ühe ühiku hind on 

üle 1 000 euro, tuleb märkida nende amortisatsiooninorm. 

ELi amortisatsiooni arvutamise eeskirjade näide 

Ostetud seadme koguväärtus: 1 000 eurot. 

Eeldatav kasutusiga: kolm aastat (36 kuud). 

Lubatud igakuine amortisatsioon on seega 1 000/36 = 27,78 eurot. 

Toetuskõlbliku perioodi kestus vastavalt toetuslepingule: 1.9.2014 kuni 31.8.2016 

(24 kuud). 

Ostukuupäev (= arve kuupäev): 30.3.2015. 

Seega saab seadme projektis kasutamise kestus olla kuni 17 kuud. 

Eeldades, et pool seadme kasutamise ajast kulub projektiga seotud ülesannete täitmiseks, on 

seadme kasutamise määr 50 %. 
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Toetusest hüvitatav amortisatsiooni kogusumma oleks seega: 

(27,78 eurot × 17 kuud) × 0,5 = 236,13 eurot 

 

6.1.4.2. Maa ja kinnisvara 

Maa ja kinnisvara ostmise kulud ei ole toetuskõlblikud. 

Ruumide rendikulud arvestatakse tavaliselt projekti kaudsete kulude hulka. Kui ruume renditakse aga otse 

ja üksnes projekti elluviimisega seotud eesmärkidel (näiteks konverentsi korraldamiseks), võidakse sellist 

kulu pidada otseseks kuluks. 

 

Rahastamiskavas ja eelarveprojektis maa ja kinnisvaraga seotud kulude lehe täitmisel peaksite märkima, 

rendiperioodi kestuse (kuudes/päevades) ning kasutama kulu arvutamiseks sobivat ühikumäära. Lisaks tuleb 

teil märkida, miks see kulu on otseselt vajalik projekti elluviimiseks. 

 

6.1.5. Kulumaterjalid ja tarvikud (osa A.g) 

Kulumaterjalide ja tarvikute kulud on toetuskõlblikud tingimusel, et need on tuvastatavad ja neid 

kasutatakse üksnes projektiga seotud eesmärkidel. Need peavad sellisena kajastuma toetusesaaja 

raamatupidamisarvestuses. Kulumaterjalide ja tarvikute kulud peavad olema väljundite saamiseks vajalikud 

tegelikud kulud, mis on rangelt seotud projektiga. 

Üldised bürookulud (pliiatsid, paber, kaustad, tindikassetid, elekter, telefoni- ja postiteenused, 

internetiühendus, arvutitarkvara jne) kuuluvad kaudsete kulude hulka. 

Rahastamiskavas ja eelarveprojektis kulumaterjalide ja tarvikute lehe täitmisel peaksite nende arvutamiseks 

kasutama sobivaid ühikuid (vältida tuleks täpsustamata üldsummade esitamist). Lisaks tuleb teil märkida, 

miks see kulu on otseselt vajalik projekti elluviimiseks. 

 

6.1.6. Muud võimalikud otsesed kulud (osad A.h ja A.i) 

6.1.6.1. Publikatsioonide ja aruannete kulud (osa A.h) 

ELi toetusest rahastatakse üksnes selliseid publikatsioone, mis koostatakse spetsiaalselt projekti jaoks. 

Kui publikatsioonide, aruannete ja levitamisega seotud tegevused tellitakse alltöövõtu korras, tuleb järgida 

allpool jaotises 6.3 kehtestatud alltöövõtu reegleid. 

Rahastamiskavas ja eelarveprojektis kõnealuste kulude lehe täitmisel tuleb teil selgelt märkida 

publikatsiooni või aruande liik, lehekülgede ja eksemplaride arv. Tõlkimise, toimetamise, trükkimise jms 

kulud tuleb märkida eraldi ridadele. Tõlgete puhul tuleb märkida ka lähte- ja sihtkeeled. 

6.1.6.2. Muud otsesed kulud (osa A.i) 

Selles kategoorias tuleks esitada projekti raames korraldatud konverentside ja seminaridega seotud kulud. 

Kui konverentside ja seminaridega seotud tegevused tellitakse alltöövõtu korras, tuleb järgida allpool 

osutatud alltöövõtu reegleid. 
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Rahastamiskavas ja eelarveprojektis kõnealuste kulude lehe täitmisel tuleb esitada vastavate kulude 

üksikasjalikud arvutused, nt ruumide rentimise korral tuleb märkida osalejate arv ja päevade/tundide arv. 

6.1.6.3. Kulud, mida ei saa liigitada ühegi muu kategooria alla 

Selles kategoorias võib taotleda toetust sellistele kuludele, mis ei sobi ühegi muu kategooria alla, 

tingimusel, et neid peetakse vajalikuks lepingus sätestatud töö nõuetekohaseks teostamiseks. Kõnealuse 

kategooria tüüpilised kulud on: 

- tasud finantsteenuste eest (pangatagatise tasu, pangatehingute tasud; valuutakursi muutustest 

tingitud kahju kindlustusmaksed ei ole toetuskõlblikud); 

- toetuskõlblike kuludega seotud teenuste kulud ja 

- muud toetuslepingus sätestatud kohustustest tulenevad kulud, mida ei kajastata mõnel muul 

eelarvereal (aruanded, tõlked, audititõendid jne). 

6.2. Toetuskõlblikud kaudsed kulud (projekti kulude hulka arvestatavad 
üldkulud – osa A.j) 

Kõnealusesse kategooriasse kuuluvad sellised kulud, mis ei ole eristatavad projekti otseste kuludena. Need 

on kaudsed üldkulud, mis on vajalikud projektiga töötava personali kasutamiseks, juhtimiseks ja otseseks 

või kaudseks toetamiseks ning personalile vajalike kohanduste tegemiseks. 

Tavaliselt kuuluvad nende hulka haldus- ja juhtimistasud, hoonete ja olemasolevate seadmete 

amortisatsioon, rendikulud, hoolduskulud, telekommunikatsiooni- ja postikulud, küte, veevarustus, elekter 

või muu energiavarustus, kontorimööbel, bürootarbed ja kindlustuspoliisid. 

Kaudsete kulude kindlamääraliseks rahastamiseks (toetuslepingus sätestatud protsendimäära ulatuses, mis 

ei tohi ületada 7 % toetuskõlblike otseste kulude kogusummast) ei ole vaja esitada raamatupidamise 

alusdokumente, kui komisjon neid eraldi ei nõua. 

ELi eelarvest tegevustoetust saavad organisatsioonid ei saa lisada kaudseid kulusid oma 

projektitoetuse eelarvesse. 

6.3. Alltöövõtu reeglid 

Kui projekti rakendamiseks sõlmitakse alltöövõtuleping, sõlmib toetusesaaja lepingu selle pakkujaga, kes 

pakub parimat hinna ja kvaliteedi suhet ning kelle puhul puudub huvide konflikt. 

Kui lepingu summa ületab 15 000 eurot, võtab toetusesaaja konkureerivad pakkumised vähemalt kolmelt 

võimalikult alltöövõtjalt, et oleks võimalik tõendada parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkumise 

valimist. Selle käigus tuleb järgida läbipaistvuse ja potentsiaalsete alltöövõtjate võrdse kohtlemise 

põhimõtteid ning vältida huvide konflikte. 

 

Projekti kõigi tegevuste delegeerimine alltöövõtjatele ei ole lubatud, sest see moonutaks partnerluse 

mõtet. Nimetatud põhjusel ei ole taotlejal lubatud sõlmida alltöövõtulepingut projekti juhtimise või üldise 

haldamise korraldamiseks ning kaastoetusesaajatel ei ole lubatud sõlmida alltöövõtulepinguid kõigi või 

enamiku nende vastutusalasse kuuluvate tegevuste elluviimiseks. 

 
Üldjuhul peaks alltöövõtuleping sisaldama järgmisi sätteid: 
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- osutatava teenuse üksikasjad ja selle seos projektiga (soovitatav on lisada selge viide projektile); 

- lepingu kehtivuse algus- ja lõppkuupäev; 

- makstav tasu (sealhulgas kategooriate kaupa ja koos kirjeldusega); 

- töögraafik/valmimisetapid; 

- maksete tegemise kord (üks või mitu ettemaksu, ajatatud osamaksed jne); 

- lepingu mittetäitmist või hilinemist käsitlevad klauslid. 

 

Komisjon EI OLE toetusesaaja ja alltöövõtja/teenusepakkuja vahel sõlmitava alltöövõtulepingu osaline 

ning ta ei vastuta sellise lepingu ühegi osalise ees. Seega vastutab kõnealuse lepingu täitmise ja selle sätete 

järgimise eest ainult toetusesaaja. Toetusesaaja peab tegema vajalikud toimingud, mis tagavad, et 

alltöövõtja/teenusepakkuja loobub sellist tüüpi lepinguga kõigist õigustest, mis tal võiksid komisjoni suhtes 

tekkida. 

6.4. Mitterahaline toetus 

Mitterahaline toetus on projekti toetuseks antav mitterahaline panus, näiteks: 

- annetatud tooraine (nt trükkimiseks kasutatav paber ja tint); 
- eraisiku või äriühingu tasustamata vabatahtlik töö. 

Mitterahalisi toetusi ei arvestata projekti tegelike kulude hulka ja need ei ole toetuskõlblikud kulud. 

Kui need on projekti nõuetekohase elluviimise soodustamiseks siiski eelarves kajastatud, kohustub 

toetusesaaja kõnealused toetused sisse nõudma. 

Komisjon võtab mitterahalisi toetusi arvesse, kui ta hindab taotleja ja partnerorganisatsioonide 

tegevust ning kaasatuse ja pühendumuse taset. 

7. Vajalike dokumentide ettevalmistamine 

Täitke taotlusvorm ja kõik selle vajalikud osad ning täitke lisad ja pange need õigesse järjekorda, et 

kontrollida, kas kõik vajalikud dokumendid on olemas. 

 

Kui kõik dokumendid on valmis, skaneerige ja salvestage need elektroonilisele andmekandjale 

(mälupulk või CD). Võimaluse korral (nt kui puudub allkirja nõue) salvestage failid nende 

originaalvormingus (Excel, Word jne). 

 

7.1. Taotluse muutmine 

Kui soovite oma taotlust või mõnda lisa muuta, saate seda teha üksnes kuni taotluste esitamise tähtaja 

lõpuni. Taotluses ja/või muudes dokumentides tuleb vajalikud muudatused teha ja dokumendid tuleb 

meile saata hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks. 

Pärast vajalike muudatuste tegemist, kinnitage uuesti KÕIK uue taotlusvormi juurde kuuluvad nõutavad 

dokumendid ja salvestage uuendatud versioon (koos muude muutmata lisade koopiatega) 

elektroonilisele andmekandjale (mälupulk või CD). 

Kehtivaks peetakse ja hinnatakse ÜKSNES viimasena laekunud taotlusvormi ja selle lisasid. Kui 

viimasele versioonile ei ole kõiki nõutavaid dokumente lisatud, siis neid ei hinnata – eelmisi versioone ei 

võeta hindamisel arvesse. 
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ÄRGE OODAKE TAOTLUSE ESITAMISEGA VIIMASE HETKENI! 

Taotluste esitamise tähtaega ei pikendata. E-posti või faksi teel esitatud taotlust vastu ei võeta. 

 
8. Valikumenetlus 

Teie taotlus läbib valiku- ja hindamismenetluse käigus mitu etappi. Esiteks kontrollib komisjon, kas teie 

taotlus vastab kõigile vorminõuetele (konkursikutses nimetatud toetuskõlblikkuse kriteeriumid). Kui 

taotlus lükatakse tagasi selles etapis, saadab komisjon teile kirja, milles on märgitud toetuskõlbmatuse 

põhjused. Kui teie taotlus on toetuskõlblik, saadetakse see edasi täiendavale hindamisele ja sel etapil teile 

mingit teavet ei edastada. 

Kõigi toetuskõlblikkuse hindamise läbinud taotluste puhul kontrollitakse seejärel tegevus- ja 

finantssuutlikkust (konkursikutses nimetatud valikukriteeriumid). Komisjoni hindajad kontrollivad teie 

esitatud dokumentide põhjal, kas teie organisatsioonil on projekti elluviimiseks piisavalt rahalisi, tehnilisi 

ja erialaseid ressursse. 

Arvestage, et sellel etapil võidakse teilt küsida lisadokumente. Kui teie taotlus lükatakse tagasi tegevus- ja 

finantssuutlikkuse kontrolli käigus, siis erinevalt toetuskõlblikkuse hindamise etapist saadab komisjon teile 

kirja taotluse tagasilükkamise kohta alles kogu hindamismenetluse lõpus, kui tehakse lõplik otsus toetuse 

määramise kohta. See tähendab, et kõnealusel etapil ei anta teavet ei kontrolli läbinud ega ka mitteläbinud 

taotlejatele. 

Kui teie taotlus vastab nii toetuskõlblikkuse kui ka tegevus-/finantssuutlikkuse kriteeriumidele, palutakse 

hindajatel hinnata seda eraldi kõigi toetuse määramise kriteeriumide alusel (vastavalt konkursikutsele). 

Igale projektile antud punktide põhjal moodustatakse taotluste pingerida. Pärast hindamist toetuse 

määramise kriteeriumide alusel võib hindamiskomisjon soovitada kõrgemaid kohti saavutanud projektides 

nende eelarve parandusi või kohandamist. Komisjon võtab pingerea alusel vastu ametliku toetuse 

määramise otsuse ning saadab taotlejatele kirja hindamismenetluste tulemuste kohta. 

 


