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SISSEJUHATUS
Juhendi eesmärk on selgitada ja anda juhiseid toetuse saajatele ja elluviijatele Euroopa
Sotsiaalfondi rahaliste vahendite kvaliteetseks kasutamiseks. Juhendi koostamisel on aluseks
võetud Euroopa Liidu regulatsioonid, Eesti Vabariigi õigusaktid, senine praktika ja hea tava.
Juhend ei välista programmi elluviijate endi väljatöötatud juhendmaterjalidest tulenevaid
tingimusi ning muid programmi nõudeid partneritele või lõppkasusaajatele.
Juhend selgitab:


üldisi struktuurivahendite
programmide rakendamisel;



väljamaksetaotluste ülesehitust, sellega
kajastamist ja kontrolljälje olulisust;



teavitusnõuete olulisust.

rakendamisega

seotud
kaasneva

põhimõtteid

projektide

dokumentatsiooni

ja

korrektset

Juhendist on võimalik leida kahte sorti teavet, mis koondatud värvilistesse kastidesse. Iga
alapunkti juures on toodud rakendusüksuse (RÜ) senise kogemuse põhjal tehtud tähelepanekud
või esinenud vead ning läbivalt on juhitud tähelepanu olulistele aspektidele, mille osas on
esitatud küsimusi või tekkinud arutelusid.
RÜ tähelepanekud on märgitud rohelisega.
Sagedamini tehtavate vigade kastikesed on märgitud oranžiga
Igale projektile/programmile määratakse RÜ-s koordinaator. Vastav koordinaator on projekti
kontaktisikuks ning aruandluse (sh finantsaruandluse) jälgijaks. Koordinaatorite kontaktandmed
on leitavad RÜ koduleheküljel (str.archimedes.ee).
Üldised kontaktandmed:
Prioriteetse suuna 2: Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine rakendusüksus on
SA Archimedes, struktuuritoetuste üksus:
Väike-Turu 8, 51013 Tartu
Tel 730 0390
Faks 730 0398
str@archimedes.ee
Juhendi õigsuse eest vastutavad SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksuse T&A
inimressursi büroo juhataja ja koordinaatorid.
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1. ÜLDNÕUDED
1.1.Struktuurivahendite kasutamise alusdokumendid ja õigusraamistik
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006, 11. juuli 2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999. Määruses sätestatakse eesmärgid, mida
struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist toetatakse, liikmesriikide ja piirkondade suhtes
kohaldatavad kõnealustest fondidest toetuse saamise kriteeriumid, olemasolevad rahalised
vahendid ja nende jaotamise kriteeriumid.
Komisjoni määrus (EÜ) nr 1828/2006, 8. detsember 2006, milles sätestatakse
rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta, ning
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi. Muudetud Komisjoni määrus (EÜ) nr 846/2009, 1. september 2009.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa
Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999.
Määrusega kehtestatakse Euroopa Sotsiaalfondi ülesanded, fondist antava abi ulatus, erisätted
ja abikõlblike kulude liigid.
"Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" määratleb üldise strateegilise
lähenemise struktuuritoetuste kasutamiseks.
Struktuurivahendite strateegia põhjal on koostatud selle elluviimiseks valdkondlikud
rakenduskavad (operational programmes ehk OP-d), millega määratletakse täpsemalt
struktuurivahenditest rahastatavad tegevused aastateks 2007-2013 ja nende finantsplaan.
Eestis on koostatud kolm rakenduskava:




Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
Elukeskkonna arendamise rakenduskava
Inimressursi arendamise rakenduskava

Juhendis kirjeldatud ja RÜ inimressursi büroo vastutusala tegevused tulenevad inimressursi
arendamise rakenduskavast.
Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (nn STS) sätestab struktuuritoetuse taotluste
menetlemise alused, toetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused,
järelevalve alused ning vaidemenetluse korra. Lisaks reguleeritakse eelnõuga osaliselt ka
toetuse andmise ettevalmistamist, nt asutuste akrediteerimist.
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Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2007. a määrus nr 26 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse
kulude abikõlblikkuse ja mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja kord” (nn
abikõlblikkuse määrus) sätestab kulude abikõlblikkuse määramise üldised tingimused ja korra,
sh loob raamistiku personali- ja üldkulude arvestusele struktuuritoetuse projektides ning
sätestab kulude hüvitamise ühtse määra, standardiseeritud ühikuhindade ning
kindlasummaliste maksete alusel.
Rahandusministri 1. märtsi 2007. a määrus nr 15 “Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse
väljamaksmise tingimused ja kord” (nn väljamaksete määrus) sätestab struktuuritoetuse
väljamaksmise tingimused ja korra. Defineeritakse kuludokumendi ja tasumist tõendava
dokumendi mõiste ning sätestatakse VMT koostamise põhialused (sh väljamaksed osaliselt
tasutud kuludokumentide alusel ning ettemaksete võimalus; kulude perioodiseerimise nõue
jne).
Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrus nr 211 „Struktuuritoetuse andmisest ja
kasutamisest teavitamise, avalikustamise ning struktuuritoetusest rahastatud objektide
tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord” (nn teavitusmäärus)
sätestab struktuuritoetuse kasutamisega seonduva teavitamise, toetuse kasutamise
avalikustamise ning toetusest rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele
viitamise tingimused ning korra.
Sageli on õigusaktides öeldud „kui nii on sätestatud meetme tingimustes“ – selline säte
tähendab, et miski on lubatud või keelatud ainult juhul, kui meetme määrus või
programmdokument seda lubab või keelab. Kui konkreetses meetme määruses või
programmdokumendis vastav regulatsioon puudub, siis see selle meetme raames ka ei kehti.
Projektide ja programmide rakendamise täiendavad sisulised ja korralduslikud sätted on
kehtestatud haridus- ja teadusministri poolt meetme määrusega või programmdokumendi
kinnitamise käskkirjaga.
NB! Kõik eeltoodud õigusaktid kehtivad üheaegselt ning vastuolude ilmnemisel tuleb
juhinduda kõrgemalseisvast õigusaktist. Samas, kui madalamalseisev õigusakt konkretiseerib
üldsõnalist seadust, siis kehtib konkreetsem säte. Õigusaktide hierarhia on vastavalt: EÜ
õigusakt – Eesti Vabariigi seadus – seaduse rakendusakt – ministri käskkiri/meetme
tingimused.
Lisainfo veebiaadressil (2013 juuni): http://archimedes.ee/str/teabekogua_y/oigusaktid-2/

1.2.Üldised põhimõtted väljamaksete tegemisel
Kõikide inimressursi rakenduskava prioriteetse suuna 2 “Teadus- ja arendustegevuse
inimressursi arendamine” raames elluviidavate programmide ja projektide toetuse saajate ning
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partnerite kulude üle viib esmatasandi kontrolli läbi SA Archimedes struktuuritoetuste RÜ
(Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määrus nr 111 “Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse
andmist korraldavate asutuste määramine” § 8 p 2).
Struktuurivahenditest tegevuste rahastamine toimub üldjuhul refinantseerimise põhimõttel, mis
tähendab, et toetuse saaja teeb esmalt kulud ja seejärel hüvitatakse need vormikohase taotluse
ning tõendava dokumentatsiooni alusel. Väljamaksete tüüpvõimalusi on kolm:




Väljamakse tasutud kuludokumendi alusel
Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumendi alusel
Ettemakse

Väljamaksetaotlust (VMT) menetletakse järgmiste põhimõtete kohaselt:
 kõik esmatasandi kontrolli ja deklareeritud kulude seisukohalt olulised ning ette
nähtud dokumendid on VMT-ga kaasas;
 kõik sellel perioodil kulusid deklareerivad konkreetse projekti toetuse saaja ning
partnerite kulud on VMT-sse koondatud.
1.1.1. Väljamakse tasutud kuludokumentide alusel
Reeglina teostatakse väljamaksed struktuuritoetuse vahenditest tasutud kuludokumentide
alusel. Väljamakse tasutud kuludokumentide alusel tähendab, et toetuse saaja või partner
teostab projekti jaoks vajalikud kulud esmalt omavahenditest ning seejärel esitab toetuse saaja
kuludokumendid ning tasumist tõendavad dokumendid RÜ-le. RÜ kontrollib tehtud kulude
abikõlblikkust ning hüvitab toetuse saajale tehtud abikõlblikud kulud taotluse rahuldamise
otsuse järgse toetuse proportsiooni alusel. Juhul, kui väljamaksetaotluses oli partneri kulusid,
kannab toetuse saaja partneri kulude katteks saadud toetuse partnerile edasi vastavalt toetuse
saaja ja partneri vahel sõlmitud partnerluslepingu tingimustele. Nimetatud väljamakse liik on
lubatud kõikidele toetuse saajatele.
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Makseasutus (MA)

Viib läbi vajalikud
kontrollprotseduurid, esitab RK-le
maksekorralduse

Rakendusüksus (RÜ)

Viib läbi vajalikud
kontrollprotseduurid, esitab MA-le
väljamakse taotluse

Toetuse saaja

Hankija
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Tasub arve(d), esitab RÜ-le
väljamakse taotluse ja vajalikud
dokumendid

Esitab toetuse saajale arve(d)

Joonis 1 Väljamakse tasutud kuludokumentide alusel (allikas:
Rahandusministeerium)

Väljamakseks tasutud kuludokumentide alusel tuleb esitada:
A. Täidetud väljamaksetaotluse vorm
B. Kuludokumentide loetelu;
C. Eelarve täitmise vorm;
D. Tööjõukulude tabel (juhul kui soovitakse palkade hüvitamist)
E. Kuludokumentide loetelu iga rea tõendavad dokumendid1:
i raamatupidamise algdokumendi koopia, millele on lisatud nõutud andmed;
ii nimetatud kulu tasumist tõendav dokument (maksekorraldus või muu samaväärne
dokument)
iii täiendavate/tõendavate dokumentide koopiad (näiteks tööajatabel, osalejate nimekiri,
leping, päevakava jne)
NB! Alates 08.07.2012 esitatavate väljamaksetaotluste puhul ei pea tasumist tõendavat
dokumenti esitama järgmiselt:

1

Vastavalt kulureale – see tähendab, et kõigepealt koondatakse 1. kulurea dokumendid, siis 2. kulurea dokumendid
jne. Programmide puhul kasutatakse ka esitamist partnerite kulude lõikes, sellise lähenemise puhul lepitakse see
RÜ ja elluviija vahel eelnevalt kokku. Dokumendid lisatakse kindlasti esimesele ja viimasele väljamaksetaotlusele.
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i Täidesaatva riigivõimu asutused (valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused)
ei pea esitama ühtegi kulu tasumist tõendavat dokumenti;
ii Avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja KOV-d
ei pea esitama palgakulude tasumist tõendavaid dokumente.
Toetuse saajal ja partneril säilib endiselt kohustus materjali säilitada kuni 31.12.2015.
2.1.1. Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel
Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tähendab toetuse väljamakset toetuse
saajale või töövõtjale peale kohustuse tekkimist ja kuludokumendi tasumist omafinantseeringu
osas. Väljamaksed osaliselt tasutud kuludokumentide alusel võivad toimuda kas üksikute arvete
kaupa (igast eraldi arvest on tasutud omafinantseering) või arvete kogumina (väljamakse
taotluse arvetest on tasutud omafinantseeringu ulatuses arveid). Kui toetuse saaja projektile on
sätestatud 100%-line toetuse määr, siis omafinantseeringu eelnevat tasumist ei ole, kuna
projektil puudub omafinantseeringu nõue.
Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel võib teha kõikidele toetuse saajatele, kui
nii on sätestatud meetme tingimustes või programmis.
Toetuse saamiseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel lisab toetuse saaja väljamakse
taotlusele lisaks kuludokumentidele ka tasumist tõendavad dokumendid, mis tõendavad, et
vajalik omafinantseeringu osa on tasutud. Vajalik omafinantseering võib olla tasutud kõikide
toetuse saaja poolt RÜle esitatud arvete kohta kokku. Näiteks võib toetuse saaja või partner
tasuda ühe arve terves ulatuses ning ülejäänud arved jätta tervenisti tasutama, kui tasutud arve
katab kõigi arvete peale kokku vajamineva omafinantseeringu osa.
Peale toetuse laekumist toetuse saaja kontole peab toetuse saaja saadud toetuse summale
vastavas summas esitama tasumist tõendavad dokumendid seitsme tööpäeva jooksul.
Palgakulude maksmisel osaliselt tasutud kuludokumentide alusel võib tasumist tõendavad
dokumendid esitada 7 tööpäeva jooksul pärast palga maksmist ja maksude tasumist.
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Teeb väljamakse toetuse saajale

Makseasutus (MA)

Viib läbi vajalikud
kontrollprotseduurid, esitab RK-le
maksekorralduse

Viib läbi vajalikud kontrollprotseduurid

Rakendusüksus (RÜ)

Viib läbi vajalikud
kontrollprotseduurid, esitab MA-le
väljamakse taotluse

Viib läbi vajalikud kontrollprotseduurid,
esitab MA-le teatise ettemakse
abikõlblikuks muutumise kohta

Toetuse saaja
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Tasub hankijale arve(d) ülejäänud
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dokumendid
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Esitab toetuse saajale arve(d)

Joonis 2 Väljamakse osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (allikas:
Rahandusministeerium)
Saadud toetust võib kasutada vaid nende kulude katmiseks, milleks toetust küsiti, näiteks ei tohi
mõnda teist arvet tasuda palgakulude katteks küsitud toetusest või vastupidi. See tähendab, et
kui toetuse saaja küsib toetust palgakulude katteks, peab ta RÜ-le hiljem esitama ka
palgakulude tasumist tõendavad dokumendid.
Väljamakseks osaliselt tasutud kuludokumentide alusel tuleb esitada:
A. Täidetud väljamaksetaotluse vorm
B. Kuludokumentide loetelu
C. Eelarve täitmise vorm
D. Tööjõukulude tabel (juhul kui soovitakse palkade hüvitamist)
E. Kuludokumentide loetelu iga rea tõendavad dokumendid2:
i raamatupidamise algdokumendi koopia, millele on lisatud nõutud andmed;
ii nimetatud kulu tasumist tõendav dokument (maksekorraldus või muu samaväärne
dokument), kus on näidatud tasumine vähemalt omafinantseeringu osas;

2

Vastavalt kulureale – see tähendab, et kõigepealt koondatakse 1. kulurea dokumendid, siis 2. kulurea dokumendid
jne. Programmide puhul kasutatakse ka esitamist partnerite kulude lõikes, sellise lähenemise puhul lepitakse see
RÜ ja elluviija vahel eelnevalt kokku. Dokumendid lisatakse kindlasti esimesele ja viimasele väljamaksetaotlusele.
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iii täiendavate/tõendavate dokumentide koopiad (näiteks tööajatabel, osalejate nimekiri, leping,
päevakava jne)
NB! Peale toetuse laekumist tuleb 7 tööpäeva jooksul esitada RÜ-le kogu arve summa
tasumist tõendavad dokumendid.
3.1.1. Ettemaksed
Ettemakse on toetuse väljamakse enne kohustuse tekkimist, mis tähendab seda, et toetuse
saaja võib taotleda toetuse väljamakseid juba enne, kui sõlmitud on töövõtjaga leping või
toetuse saajani on jõudnud kuludokument.
Ettemakseid on õigus taotleda järgmistel toetuse saajatel:




riigiasutusest toetuse saaja;
riigi sihtasutusest, avalik-õiguslikust juriidilisest isikust või kohaliku omavalitsuse asutusest
toetuse saaja, kui nii on sätestatud meetme tingimustes;
pangagarantii olemasolul sihtasutusest, mittetulundusühingust või riigi äriühingust
toetuse saaja, kui nii on sätestatud meetme tingimustes.

Ettemaksete andmist reguleerib väljamaksete määruse § 91 (vt viidet juhendi lk 6).
Ettemakse tehakse toetuse saaja poolt RÜ-le esitatud taotluse alusel, millele on lisatud
kulutuste prognoos. Ettemakse antakse kulutuste prognoosi alusel reeglina kvartali
rahavajaduse summas. Ettemakse kantakse toetuse saaja kontole.
Vajadusel saab järgmise ettemakse toetuse saajale teha enne eelmise ettemakse täies ulatuses
tõendamist 3. Seda juhul, kui nt eelmise ettemakse periood ei ole veel läbi. Kui eelneva
ettemakse periood on lõppenud ning kulude tegemise tõenduseks on dokumente esitatud,
arvatakse järgmisest ettemaksetaotlusest tõendamata ettemakse osa maha ning selle võrra
saab toetuse saaja ettemaksu vähem.
Kulutuste ja seega ettemakse vajaduse korduval ülehindamisel toetuse saaja poolt on RÜ-l õigus
kaalutluse alusel kanda toetuse saajale esialgu väiksem summa ettemakset, kui kulutuste
prognoosi kohane kolme kuu rahavajadus. Pärast seda, kui toetuse saaja tõendab (esitab
kuludokumendid ja tasumist tõendava dokumendid), et ta on saadud ettemakse kõik ära
kasutanud, võib RÜ toetuse saajale kanda esialgu taotletud ettemakse kogusummast järgmise
osa. Ettemakse kasutamise tõendamist abikõlblike kulude katteks nimetatakse ettemakse
tõendamiseks .
3

See tähendab, et toetuse saaja tõendab (esitab kuludokumendid ja tasumist tõendava dokumendid), et ta on
saadud ettemakse kõik ära kasutanud. Tõendamine toimub analoogselt väljamaksetaotluse esitamisele ja
menetlemisele.
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Teeb väljamakse toetuse saajale

Viib läbi vajalikud kontrollprotseduurid,
esitab RK-le maksekorralduse

Viib läbi vajalikud kontrollprotseduurid

Viib läbi vajalikud kontrollprotseduurid,
otsustab ettemakse suuruse ja esitab
MA-le ettemakse taotluse

Viib läbi vajalikud kontrollprotseduurid,
esitab MA-le ettemakse aruande
kulude abikõlblikuks muutumise kohta

Esitab RÜ-le ettemakse taotluse

Tasub arve(d) peale ettemakse
laekumist, esitab RÜ-le ettemakse
aruande ja vajalikud dokumendid

Esitab toetuse saajale arve(d)

Makseasutus
(MA)

Rakendusüksus
(RÜ)

Toetuse saaja

Hankija

Joonis 3 Ettemakse teostamine (allikas: Rahandusministeerium)
Ettemakse kasutamise üle arvestuse pidamine on toetuse saaja ülesanne ja vastutus. Saadud
ettemakset ei tohi kasutada muuks otstarbeks, kui seda on struktuuritoetusest rahastatud
projekti kulude tegemine. Kuludokumentide esitamisel RÜ-le loetakse kõigi toetuse saajate
puhul ettemakse tõendatuks proportsioonis toetuse määraga (v.a. juhul kui toetuse
proportsiooni ületamine projektis on lubatud. Toetuse saaja saab kolmeks kuuks saadud
ettemakse abikõlblikke kulusid tõendavad dokumendid esitada rakendusüksusele hiljemalt kuue
kuu jooksul ettemakse saamisest. Kui väljamaksetaotlusi esitatakse harvem kui kord kvartalis,
siis on selleks tähtajaks üks aasta. Ettemakse kinnikandmise tähtaeg on kuupäev, mil toetuse
saaja esitab rakendusüksusele ettemakset tõendavad kuludokumendid.
Tabel 1 Ettemakse tähtaegade meelespea
Ettemakse kuni 3 kuuks

Abikõlblike kulude tõendamise aeg kuni 6 kuud

Ettemakse 4 kuni 6 kuuks

Abikõlblike kulude tõendamise aeg kuni 1 aasta

Ettemakse tähtaja määrab koordinaator. Seega esimeseks kvartaliks saadud ettemakse
kuludokumendid esitatakse pärast esimese kvartali lõppu.
Soovitusena tuleks toetuse saajal ettemakse taotlus esitada varuga arvestades RÜ poolt
ettemaksetaotluse menetlemisele kuluvat aega.
Kui toetuse saajal jääb ettemakse osaliselt kasutamata, kuid toetuse saaja soovib edaspidi veel
ettemakseid taotleda, siis vähendatakse kasutamata osa võrra järgmist ettemakset.

13

SA Archimedes

Dokument OD 406-02-001/V3

Leht 14/73

Ettemakse saamiseks tuleb esitada:
A. Täidetud ettemaksetaotluse vorm
B. Ettemakse prognoosi vorm
Pärast kulutuste tegemist tuleb kulu tegemist tõendavad dokumendid esitada analoogiliselt
väljamaksetaotlusega.

Ettemakse kinnikandmise kuludokumente kontrollitakse samadel alustel tavapärase VMT-ga
Toetuse saaja peab selleks esitama nii kulude loetelu kui ka kulusid tõendavad dokumendid RÜ
vormi kohaselt.
Ettemakse loetakse tõendatuks pärast makseasutuse vastavat kinnitust, millest RÜ teavitab
toetuse saajat.
Ettemakselt laekuvad intressitulud4 tuleb kajastada tuluna ning need lähevad abikõlblikust
kulust mahaarvamisele!
4.1.1. Kuludokumentide üldreeglid
Kõik projekti raames deklareeritavad kulud, sh ka omafinantseeringuks arvestatavad kulud
peavad olema:









reaalselt aset leidnud ning makstud abikõlblikkuse perioodil;
otseselt projektiga seotud ning vastavuses programmi/projekti kinnitatud eelarve ning
tegevuskavaga;
raamatupidamises eraldatud asutuse muudest kuludest (vt STS § 22 punkt 10);
vastavuses Eestis kehtivate õigusaktidega;
mõistlikud ehk mitte üle turu keskmise hinnataseme või tavapäraste hindade ning rahade
läbipaistvat ja säästlikku kasutamist järgivad;
tehtud projekti ning kuluridade eelarve piires;
üldjuhul leidnud aset programmi/projekti abikõlblikus piirkonnas;
tõendatavad nii kulu tekkimist kui maksmist kinnitavate dokumentidega.

Kuigi raamatupidamise seaduse § 12 sätestab 7-aastase dokumentide säilitamise nõude, tuleb
projektiga seotud dokumente säilitada vastavalt 2007-2013 perioodi struktuuritoetuse seaduse
§-le 5, kuni 2025. aasta 31. detsembrini.
4

Projektidel või programmidel, kelle on arveldusarved kommertspankades, makstakse panga poolt hoiuse
intressitulu. Ettemakse summalt toetuse saajale tekkinud intressitulu tuleb näidata projekti tuluna.
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Kuludokumentidele peab kindlasti olema märgitud:
- nii ostja kui müüja nimi ja aadress
- projekti nimetus ja/või kood
- raamatupidamiskanne projekti kulude eristamiseks muudest kuludest
- kirjeldus projektiga seotuse või metoodika projekti osa arvestamise kohta, kui see ei ole
kuludokumendil üheselt mõistetav
Kõik projektiga seotud kirjeldused ja kanded peavad olema tehtud kuludokumendi
originaalile.
Kuludokumendi originaal toetuse saaja (partneri) juures ning koopiad väljamakse taotluseks
esitatud dokumentatsioonis peavad olema identsed!

1.3.Väljamakse alus ja menetlemine
Toetus makstakse toetuse saajale välja etapiviisiliselt. Saadava toetuse summa ei tohi ületada
toetuse taotluse rahuldamise otsuses kinnitatud summat ega määra. Erandkorras on RÜ-ga
kooskõlastatult lubatud programmides kinnitatud toetuse määra väljamaksmisel ületada.
Toetuse väljamaksed teostatakse reeglina proportsionaalselt omafinantseeringuga.
Väljamakseid tehakse toetuse saaja või partneri poolt tasutud kuludokumentide alusel.
Programmides, kus on erinevatel tegevustel erinev toetuse määr, tuleb nende tegevuste üle
pidada eraldi arvestust ning esitada need hüvitamiseks eraldi VMT-s.
Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö projektides, kus on erinevatel kululiikidel erinev toetuse
määr (I taotlusvooru projektid), lähtutakse väljamakse teostamisel taotluse otsuses kinnitatud
keskmisest toetuse määrast.
Kulude hüvitamine toimub toetuse saaja esitatud VMT alusel, mis esitatakse nii elektrooniliselt
kui paberkandjal. VMT esitatakse rakendusüksusele perioodiliselt. Väljamaksete periood on
määratud programmdokumendis või meetme tingimustes. Programmide puhul tuleb
väljamakseid reeglina esitada vähemalt kord kuus ja mitte harvemini kui kord kvartalis.
Projektide puhul on lubatud ka harvem VMT-de esitamine.
Väljamaksete esitamisel lähtub toetuse saaja poolt esitatud väljamaksete prognoosist. VMT
tuleb esitada selleks kuupäevaks, mis prognoosis näidatud või teavitada RÜ-d VMT hilinemisest
ja selle põhjustest. Rohkem kui 3 tööpäeva enne VMT tähtaega esitatud VMT-d RÜ menetlusse
enne tähtaja saabumist ei võta, kui töövood seda ei võimalda.
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Kui VMT summa erineb prognoosist enam kui 25% võrra, tuleb toetuse saajal esitada selgitus
prognoosi ja tegelike kulutuste erinevuse kohta ning uus väljamaksete prognoos ülejäänud
aasta kohta.
Toetuse saaja peab tagama, et projekti lõpuks välja makstud toetuse kogusumma ja
proportsioon ei ületa toetuse taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud toetuse kogusummat ja
proportsiooni.
Toetuse saaja peab nõuetekohaseid RÜ kinnitatud vormil olevaid VMT-sid RÜ-le esitama
vastavalt kinnitatud prognoosile.
Projekti viimane väljamaksetaotlus tuleb esitada koos projekti lõpparuandega. Viimase
väljamakse teeb RÜ pärast lõpparuande kinnitamist.
VMT menetlemiseks on RÜ-l 20 tööpäeva. Antud tähtaeg pikeneb toetuse saajale puuduste
kõrvaldamiseks antava aja võrra. Reeglina on selleks tähtajaks kuni 10 tööpäeva, olenevalt
vigade rohkusest. VMT kontroll toimub kahel tasandil. I tasandi kontrolli viib läbi
projekti/programmi koordinaator. II taseme kontrolliks edastatakse VMT siis, kui I taseme
kontrollis ilmnenud puudused on parandatud või tuvastatud abikõlbmatud kulud VMT-st
eemaldatud. II taseme kontrolli teostab maksespetsialist. Kui II taseme kontrollis tuvastatakse
täiendavaid puudusi, teavitatakse sellest toetuse saajat ning antakse tähtaeg puuduste
kõrvaldamiseks.
Kui RÜ on VMT aktsepteerinud edastatakse see maksmiseks makseasutusele
(Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond) struktuuritoetuste registri ehk SFOSi
vahendusel. Makseasutus teostab pisteliselt erinevate VMT-de kontrolli ning puuduste või
küsimuste korral saadetakse VMT uuesti RÜ-le menetlemiseks. Kui makseasutus puudusi ei leia,
kantakse toetus programmi/projekti rakendaja kontole 4 tööpäeva jooksul.
VMT-d ei aktsepteerita või ei edastata makseasutusele toetuse väljamaksmiseks kui:






Toetuse saaja ei ole kõrvaldanud VMT-st puudusi;
Toetuse saaja ei ole kõrvaldanud järelevalve käigus avastatud puudusi või on jätnud
ettekirjutuse täitmata;
Toetuse saaja poolt esitatud VMT vorm ei vasta RÜ kinnitatud vormile;
projekt ei ole täitnud endale võetud kohustusi;
projekti eelarve kulurida on ületatud või vastav kulurida projektil puudub.

1.4.VMT komplekteerimine
VMT koosneb kolmest osast:
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Täidetud VMT vorm
Täidetud kuludokumentide loetelu, sh eelarve täitmise ning tööjõukulude tabel;
Kulude loetelu iga rida tõendavad dokumendid:
o Raamatupidamise algdokumendi koopia, millele on lisatud nõutud andmed
o Kuludokumendi tasumist tõendav dokument (maksekorraldus või muu samaväärne
dokument)5
o Täiendavad tõendavad dokumendid (tööajatabelid, osalejate registreerimislehed,
tunnistuste koopiad jmt)
NB! Kõik RÜ-le esitatavad VMTga seotud vormid peavad olema (digi)allkirjastatud
allkirjaõigusliku isiku poolt.
Kõik väljamaksete ja muu aruandlusega seotud RÜ vormid ja dokumentatsioon on leitav RÜ
kodulehelt rubriigist „Teabekogu (A-Y)“.

Esitatav VMT peab sisaldama kõiki antud VMT perioodil tekkinud ja tehtud kulutusi ning kogu
vajaminevat tõendusmaterjali ja dokumentatsiooni ning olema süstematiseeritud järjestatuna
kuluridade lõikes. Korrastamata VMT-sid RÜ menetlusse ei võta ning need saadetakse toetuse
saajale korrastamiseks tagasi. Tulenevalt kulude spetsiifikast võib olla vajadus esitada ka teisi
dokumente, mida loetletud nimekirjas ei ole välja toodud. Sellistel juhtudel annab sellise
dokumendi vajadusest toetuse saajale teada vastava projekti/programmi koordinaator.
Iga projekti/programmi esimesele ja viimasele VMT-le tuleb lisada kõik kulusid tõendavad
dokumendid. Kogu dokumentatsiooni ei ole vajalik esitada lihtsustatud menetlusele ülemineku
korral. Lihtsustamise võimalikkuse otsustab RÜ ning teavitab sellest toetuse saajat.
Lihtsustamine abikõlblikkuse määruse mõistes ei ole sama, mis lihtsustatud korras VMT
menetlemine Viimasel juhul peetakse silmas seda, et toetuse saaja ei pea kulude loetelus
toodud dokumente täies mahus RÜ-le kontrollimiseks esitama (NB! See tähendab, et need on
korrektselt vormistatuna toetuse saajal kaustas, kuid esitama ei pea!). Lihtsustamise teine
tähendus on see, et kasutusele on võetud standardiseeritud ühikuhinnad, kaudsete kulude
ühtne määr või kindlasummaline makse.
Pane tähele, et lihtsustamine ja lihtsustatud korras VMT menetlemine ei ole üks ja seesama!
VMT ja kuludokumentide loetelu vormile tuleb märkida järgmised rekvisiidid (täpsemat täitmist
vt alapunktis Kuludokumentide loetelu täitmine):

5

Vaata erandit joonisel I. 1. Väljamakse tasutud kuludokumentide alusel (allikas: Rahandusministeerium)
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VMT järjekorranumber;
esitamise kuupäev;
väljamakse periood (perioodi arvestada kassapõhiselt ehk tasumise järgi);
toetuse saaja nimi;
projekti nimi ja tunnusnumber (kood) struktuuritoetuste registris;
toetuse saaja allkirjaõigusliku isiku nimi ja allkiri6;
VMT koostaja nimi ja kontaktandmed;
raamatupidamise eest vastutava isiku allkiri;
tehingupartneri kood;
toetuse saaja arvelduskonto (toetuskonto) number;
kõik muud vajalikku infot kajastavad lahtrid.

Toetuse saaja raamatupidamises olevatele kuludokumentidele tuleb märkida järgmised
andmed:





allkirjaõigusliku isiku allkiri7 (toetuse saaja või projekti partner on kirjalikult kinnitanud
tööde teostaja või hankija esitatud arved, aktid ja aruanded);
raamatupidamise eest vastutava isiku allkiri, kui programmi rakendajale kohaldub riigi
raamatupidamise üldeeskiri või seda nõuab organisatsiooni raamatupidamise sise-eeskiri;
raamatupidamiskirjendi number (algdokumendil olev kirjendi number peab olema sama,
millega antud dokument raamatupidamise programmi sisestati);
programmi/projekti nimetus, programmi/projekti kood või selle tegevuse8 kood
struktuuritoetuse registris ja vajadusel asutusesiseselt määratud kood kulude eristamiseks
raamatupidamises.

1.5.Kuludokumentide loetelu täitmine
VMT kulude loendi kohta on täpsem juhis kättesaadav RÜ kodulehel toetuse saaja rubriigis




VMT number. Numeratsioon algab ühest (1) projekti alguses esimese VMT-ga ning iga
järgnev VMT kannab järjekorras järgmist numbrit. Numeratsiooni ei alustata algusest uuel
aastal.
VMT periood on ajavahemik, mille jooksul tekkinud ja makstud kulusid hüvitamiseks
esitatakse. Kulu saab esitada VMT-sse kui üheaegselt on täietud kolm tingimust: kulu on
tekkinud, tasutud ning üritus vm toimunud. Kulu paigutada sinna VMT-sse, mille perioodi
ajal saab täidetud kolmest kriteeriumist ajaliselt viimane (nt kui lähetuse eest on makstud

6

Finantsallika käsutamise õiguse edasivolitamise korral esitada volitus.
Finantsallika käsutamise õiguse edasivolitamise korral esitada volitus.
8
Programmi tegevuse kood juhul kui see on eelnevalt RÜ-ga kokku lepitud ja kõik programmi tegevused on
koodidega eristatud
7
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märtsis, kuid lähetus toimub augustis, siis lähetuse kulud paigutatakse sinna VMT-sse,
millal lähetuse aruanne on ajaliselt kinnitatud).
Programmi/projekti kood on SFOSi kood, mis väljastatakse toetuse saajale
projekti/programmi alguses.
Toetuse saaja nime lahtris on alati ainult toetuse saaja (elluviija), mitte partnerite nimi.
 Tehingupartneri kood on toetuse saaja kood vastavalt Riigi raamatupidamise üldeeskirja
lisale
2.
Vaata
täpsemalt
veebilehel
(juuni
2013):
https://www.riigiteataja.ee/akt/113112012029
Toetuse saaja pangakonto number on pangakonto, kuhu laekub toetus, reeglina peaks
see olema sama konto, mis on märgitud taotluses.
Jrk nr on kuluridade loendamiseks 1 kuni n.
Kulukohtade määratlemisel järgida programmdokumendis või toetuse taotluses kasutatud
eelarve struktuuri (eeltäidetud vormis kasutada vastavat rippmenüüd), mitte jätta
nimetuse ette tühikuid.
Kuludokumendi väljastaja. Arve esitaja nimi kujul Nimi OÜ. Töötasu või lähetuse korral
organisatsiooni nimi. Kuni 100 tähemärki.
Kuludokumendi number on kuludokumendile märgitud number, nt arve nr,
lähetuskorralduse nr, palgalehe nr, vms (mitte kasutada sõnu „arve“, „saateleht“ jne.)
Kuludokumendi kuupäev on kuludokumendi koostamise kuupäev.
Kulu selgitus, mida on soetatud või mis teenust on kasutatud (sh teenuse lühikirjeldus ja
teenuse osutamise periood). Töötasu puhul märge „töötasud“ ja töötasu periood (nt
november). Seotus programmi/projektiga. Kuni 500 tähemärki. (Nt 21.-22.05.09 seminari
„n“ kohvipausi kulud.)
Summa käibemaksuta on arve summa ilma käibemaksuta (vajadusel liidetakse arve
ümardus summale juurde).
Käibemaks nii nagu arvel on kirjas.
Summa kokku on arve summa kokku.
Kulu tüüp. Märkida millise kuluga on tegemist. (Tavaline = T, Tasumata (või osaliselt
tasutud) kuludokumendi alusel = E, Mitterahaline = M). Enamasti on tegemist kulude
hüvitamisega tasutud dokumentide alusel ja see on T (eeltäidetud vormis kasutada
vastavat rippmenüüd).
Mitterahalisi sissemakseid prioriteetse suuna meetmetes seisuga 01.02.2011 ei ole lubatud.



Kuludokumendi liik (Tavaline = T, Ühtne määr = ÜM, Standardiseeritud ühikuhind = SÜ,
Kindasummalised = KS) (eeltäidetud vormis kasutada vastavat rippmenüüd).
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Abikõlblik summa kokku. Märkida summa, mis on programmist/ projektist abikõlblik.
Võib olla erinev veerust: summa kokku, näiteks kui kogu arve summa ei ole programmi/
projektiga seotud. Erinevuse korral märkida abikõlblik summa ka kuludokumendile.
sh abikõlblik käibemaks. Käibemaks abikõlblikust summast.
Teist tüüpi kulud. Kui abikõlblikkus summas sisaldub ERF tüüpi kulu, siis see summa
märkida siia.
Finantsallikas (registrikood) Sisestatakse arve tasuja registri kood.
Kirjeldus. Sisestatakse arve maksnud asutuse nimi (kelle registrikood on eelnevas lahtris)
Tasumist tõendava dokumendi kuupäev on kuupäev, millal tasumine on toimunud. Kui
tasumine on toimunud mitmes osas, märkida mitu kuupäeva.
Abikõlblikus summas sisalduv põhivara soetuse summa. Kui abikõlblikus summas
sisaldub põhivara soetust, siis see summa märkida siia.
Märkused. Siin on võimalus lisada informatsiooni, mida eelnevatel väljadel pole võimalik
näidata (nt. erisoodustusmaksude puhul kuludokumendil olev erisoodustuse summa
kujunemine, kui see ei tule kogu kuludokumendi summast; selgitused VMT perioodist
väljapoole jäävate kulude kohta; eraldi projektile eripäraste piirmäärade jälgimist
nõudvate kulude märgistamine; riigihangete puhul hangete registri viitenumber jmt).









Kogu tabeli lõikes rahasummade kajastamisel eristada eurod ja sendid komaga ning sendid
kajastada kaks kohta peale koma. Ümardamisel kasutatakse tavapäraseid aritmeetika reegleid
(5-st alates ümardus ülespoole, kuni 5-ni aga allapoole). Kogu tabeli summade ja abikõlblike
summade kokku rida peab kindlasti olemas olema. Tabeli vormis palume mitte kustutada,
muuta ega lisada valemeid.

1.6.Tööjõukulude tabeli täitmine
Ühe kalendrikuu kohta tuleb täita üks tööjõukulude tabel. Kui projektis osaleb mitu asutust,
tuleb iga asutuse kohta tööjõukulude tabel täita eraldi, tuues välja sellel kalendrikuul
programmist või projektist töötasu saavad töötajad.


Ajavahemikuks tuleb märkida kalendrikuu, mille kohta tabelit täidetakse, algus- ja
lõppkuupäevad.



Number – määrata antud tabelile number, mis läheb kulude loetelu tabelis
kuludokumendi numbri väljale. Soovituslikult võiks see number sisaldada infot projekti,
asutuse, kuu ja aasta kohta, et erinevates projektides näidatavad tööjõukulude tabelid ei
kannaks sama numbrit.



Asutus/Tööandja - töötasu maksva asutuse nimetus.
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Programmi/projekti nimi ja kood – vastavalt taotluse rahuldamise otsusele,
programmile või halduslepingule.



Töötaja nimi tuua välja kujul Perekonnanimi, Eesnimi ning tabeli read järjestada
tähestikulises järjekorras.



Lepingu liik ja number – vastavalt sõlmitud lepingule märkida lühendina, kas tegemist
on töölepingu (TL), töövõtulepingu (TVL) või käsunduslepinguga (KL) ning lepingu
number.



Lepingu kuupäev – märkida lepingu sõlmimise kuupäev.



Raamatupidamise kirjendi number – märkida raamatupidamise kande/kannete
number/ numbrid, millega kajastatakse töötasu arvestamist.



Projektiga seotud ametinimetus – tuua välja, milliseid ülesandeid töötaja projektiga
seoses täidab (nt. projektijuht).



Tasu liik – valikust (rippmenüüst) määrata, kas tegemist on töötasu (töötasu),
puhkusetasu (puhkus) või haigushüvitisega (haigus). Palume mitte kasutada teisi
nimetusi! Vajadusel saab vormi lisada toetuse saaja vajadustest tuleneva nimetuse,
milleks tuleks pöörduda oma koordinaatori poole. Kui on tegemist paranduskannetega,
tuleb neile samuti määrata liik antud valikust.
Erinevat liiki tasud (nt töötasu ja puhkusetasu) tuleb tabelis kajastada eraldi ridadel!



Tasu määr – töötaja kogu töötasu, mida ta on saanud antud tabeli perioodi jooksul (ei
pruugi kattuda lepingujärgse tasuga) ning millest lähtuvalt arvestatakse järgmistes
lahtrites välja toodavad maksud.



Arvestatud töötasu programmi/projekti raames – töötasu programmi/projekti heaks
tehtud töö eest, mis sisaldub lahtris ’tasu määr’ toodud summa hulgas.



Maksuvaba tulu (tulumaksuvaba miinimum) – märkida summa, mida on rakendatud
töötasu tulumaksu arvestamisel maksuvabana (hetkel reeglina 144,- kuus, kui töötaja on
avaldanud soovi vastava summa arvestamist tulumaksust vabastatava summana).
Summa peab vastama reaalselt kasutatud summale ehk kui töötaja pole näiteks eelmisel
kuul tasusid saanud ja talle rakendatakse kasutamata osa võrra rohkem maksuvabastust,
tuleb väljal näidata summat 288,- (144,-+144,-).



Töötasust kinnipeetavad summad – tulumaks, kogumispensioni makse,
töötuskindlustusmaks ja kinnipidamised (siia alla kuuluvad nt. ametiühingumaksed,
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mobiiltelefoni kasutamisel üle kehtestatud limiidi kinnipeetavad summad jne kokku ühes
summas).


Arvestatud tööandja maksud – sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmaks.



Väljamakstud netotasu summa – töötajale tasutud summad, mida näidatakse
maksekorraldus(t)ega. Massmakse puhul peab vajadusel olema võimalus näha
konkreetse töötaja summasid sealhulgas. Välja summa peab võrduma tasu määra ja
töötaja töötasust kinni peetud väljade vahega.



Kolm järgmist välja on seotud projekti kuludega – tööandja maksud, mis on arvestatud
projekti osas arvestatud töötasult ning projekti kulu kokku, mis on summa projekti
töötasust ning sellele lisanduvatest tööandja maksudest.



Kulukoht (ainult ESF vormil) – valikust (rippmenüüst) määrata programmi kulukoha,
mille alla antud töötasu kuulub, lühend.



Kulukohtade summade tabelisse tekivad summad vastavalt sellele, kuidas on märgitud
iga rea juures kulukoht. Iga kulukoha summa tuleb kanda kulude loetelu tabelisse eraldi
reana vastavalt sellele, millise kulukohaga on tegemist. Kontrolliks saab võrrelda, et
kulukohtade summa kokku võrduks tabelis veeru ’programmi/projekti kulu kokku’
summaga.

Kollasega märgitud väljad puudutavad ainult projekti summasid, ülejäänud kogu töötasu.
Selleks, et eristada sama töötaja projektist makstavat tasu erinevatel kulukohtadel, tuleb
projekti summade väljadel ära näidata erinevate kulukohtade brutotasu, lisanduvad tööandja
maksud ning kulu kokku nii mitmel erineval real kui mitme kulukoha alla töötaja tasu tahetakse
paigutada. Töötaja kogutasu ja sellelt arvestatavad maksud tuleb näidata ainult esimesel selle
töötaja ridadest. Samamoodi tuleb käituda ka erinevate tasuliikide puhul (kui näiteks töötaja
projektist saadav tasu jaotub kahe kulukoha vahel ja samal kuul on makstud nii palka,
puhkusetasu kui ka haigushüvitist, tuleb antud summasid kajastada kuuel erineval real). Kui
raamatupidamisprogramm ei võimalda sama töötaja erinevate tasuliikide puhul kinnipeetavate
maksude osas eristamist, tuleb kogu tasude pealt kokku kinnipeetavad maksud näidata töötaja
esimesel real, küll aga eristada brutotasusid tasuliikide kaupa.
Summade väljad on numbrivormingus kujul 12 345,67 (tuhanded eraldatud tühikuga, komakoht
komaga). Kui mõnes lahtris on summa 0, siis tuleb see välja tuua kujul 0,00, mitte jätta lahtrit
tühjaks. Kui summa on täiseurodes, piisab selle sisestamisest, sendid (,00) tekivad järele
automaatselt. Sente punktiga eraldades (kujul 123.45) neid summadesse ei arvestata.
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Juhuks, kui erinevate maksusummade näitamiseks kasutatakse tabelis valemeid, soovitame
lisaks arvutusvalemile kasutada ka ümardamisfunktsiooni ROUND, määrates komakohtade
arvuks 2.
Veendu, et tabelis olevad andmed kattuksid raamatupidamises kajastatavate andmetega!
Palume tabelis mitte ridu peita (Hide) ega tühje ridu tabelisse jätta.
Paberkujul ja elektrooniliselt saadetavad tabelid peavad olema andmete poolest identsed.

1.7.Käibemaks
Käibemaks on projekti/programmi raames abikõlblik, kui on võimalik näidata, et toetuse
saaja/partner on käibemaksu lõpptarbija, kellel vastavalt käibemaksu reguleerivatele
õigusaktidele ei ole õigust programmi raames tasutud käibemaksu oma maksustatavast käibest
maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning temale ei hüvitata käibemaksu muul moel
(vastavalt abikõlblikkuse määruse § 6 sätestatule).
Kui programmi/projekti raames soetatakse kaupu ja teenuseid vaid maksuvaba käibe tarbeks või
ettevõtlusega mitteseotud eesmärkidel, mille sisendkäibemaks ei kuulu mahaarvamisele
vastavalt käibemaksuseaduse § 29 lõikes 1 või § 33 lõikes 3 sätestatule otsearvestuse ja
proportsionaalse mahaarvamise segameetodi puhul otsearvestuse osas, on käibemaks
abikõlblik. Maksuvaba käive on toodud käibemaksuseaduse § 16.
Käibemaks ei ole programmi/projekti raames abikõlblik, kui:



käibemaks on arvestatud või seda on võimalik arvestada maksukohustuslase poolt
mahaarvatava sisendkäibemaksu hulka vastavalt käibemaksuseaduse § 29 lg 1 sätestatule;
toetuse saaja/partner kasutab proportsionaalset sisendkäibemaksu mahaarvamise
meetodit vastavalt käibemaksuseaduse § 33 sätestatule, v.a kui partner kasutab
otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetodit vastavalt antud paragrahvi
lõikele 3 ning otsearvestuse osas ei ole käibemaks mahaarvatav.

Käibemaksu abikõlblikkuse kohta tuleb toetuse saajal nii enda kui partnerite kohta esitada
tõendav dokument (tavapäraselt koos taotlusega). Käibemaksu abikõlblikkuse muutumisel
(käibemaksukohustuslase staatuse muutus, muudatused asutuse arvestussüsteemis vms) tuleb
sellest teavitada RÜ-d, et vältida takistusi VMT-de menetlemisel.
Peamine on tõendada, et partneril ei ole võimalik käibemaksu tagastamist taotleda.
Käibemaks ei ole abikõlblik:
- kui seda on õigus tagasi taotleda;
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- kui seda on õigus tagasi taotleda, aga seda ei ole tehtud.

1.8.Erisoodustus
Projekti/ programmi abikõlblike kulude puhul tekkiv erisoodustusena käsitletav kulu ja
erisoodustuselt tasutav maks on abikõlblik.
Päevarahad, majutuskulud ja mootorsõiduki kasutamise kulud on abikõlblikud vaid vastavates
õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses. Nende kohta
vaata lähemalt punktist Sõidu- ja majutuskulud (lähetused). Üle piirmäära tasutud kulud ja
erisoodustusena käsitletav maks ei ole abikõlblik kulu.
Erisoodustus on toetuse saaja või partneri oma töötaja toitlustamine (kohvipausid jm
toitlustamine) partneri korraldatavate ürituste raames.
Näide: Erisoodustuse kulude kajastamine
Toetuse saaja viib projekti raames läbi koolituse, mille käigus toitlustatakse koolitusel osalejaid
ning selle läbiviijaid. Toitlustusega seotud kulud on kokku 198 eurot (koos käibemaksuga).
Koolitusel oli 20 osalejat (sh 2 toetuse saaja enda töötajat), 1 koolitaja (koolitusteenuse pakkuja,
kellele tasutakse arve alusel) ning 1 koolituse koordinaator, kes töötab projektis töövõtulepingu
alusel.
Toetuse saaja peab maksma erisoodustuse makse oma asutuse töötajate toitlustamise eest.
Ühe töötaja toitlustuskulu on 9 eurot (198 / 22).
Erisoodustuse maksud (kokku 18,46 eurot):
tulumaks:
3 x 9 x 21/79* = 7,18 eurot
sotsiaalmaks:
(3 x 9 + 7,18) x 0,33 = 11,28 eurot
* 01.01.2011 seisuga kehtiv maksumäär! Kui tulumaksu määr muutub, siis muutub ka
erisoodustuse arvestus.

Erisoodustust tuleb tasuda ka siis, kui projekti või asutuse heaks töötatakse võlaõigusliku
lepingu alusel (nt töövõtuleping)!
Toitlustusarvetel fikseeritakse vastavalt registreerimislehtedele oma töötajate arv ja
erisoodustusena käsitletav kulu, mille alusel raamatupidamine arvestab erisoodustuselt
tasutava maksu.
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1.9.Tulu ja tulu teenimine
Projekti tuluks loetakse tasu, mis on saadud projekti vara müümise või kasutamise eest või
projekti vara abil osutatud teenuse või loodud toote müügi eest, või muud samaväärset
laekumist.
Abikõlblikkuse määruse § 11 lõige 82 sätestab erandi Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate
projektide tuludele. Nimetatud projektide korral loetakse projekti omafinantseeringut ületav
laekumine tuluks ja selle võrra vähendatakse projekti abikõlblikke kulusid. Toetuse saaja peab
arvestust projekti abikõlblikkuse perioodil saadud laekumiste üle ja esitab info laekumiste kohta
projekti lõpparuandega (muudatus jõustus 15.03.2013).
Näiteks projekti raames valminud õppekava alusel õppiva tudengi õppemaksu eest saadav tulu
ei ole tulu teenimine EELDUSEL, et õppemaksu summa suuruse arvutamisel on aluseks
võetud kõik õppekava või õppeaine õpetamisega seotud nii otsesed kui ka kaudsed kulud,
mistõttu ei teki ülikoolile puhastulu. Kogu õppemaksust saadav tulu läheb otseste ja kaudsete
kulude katteks.
Näiteks projekti raames korraldatava konverentsi eest laekuvad osalustasud ei ole tulu
teenimine EELDUSEL, et osalustasu on kalkuleeritud kindlate kuluartiklite katteks, mis on
abikõlblikud ja mille katmiseks nappis projektil rahalisi vahendeid.
Laekumisi, mida ei loeta tuluks jooksvalt väljamaksetaotlustes ei jälgita, kuid koos
väljamaksetaotlusega tuleks RÜ-d sellel perioodi laekumistest siiski teavitada. Tasaarveldus
selliste laekumiste osas tehakse projekti lõpus viimase väljamaksega.

1.10.

ERF tüüpi kulud

Kui ESF-ist rahastatavates projektides soetatakse mööblit, seadmeid, sõidukeid, infrastruktuuri
(ehitisi), kinnisvara või maad, teostatakse ehitus- või rekonstrueerimistöid, siis arvestatakse
nende maksumust alati Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) tüüpi ehk teise fondi tüüpi kuluna.
Nõukogu määruse 1081/2006 kohaselt ei ole antud tegevused ESF-ist abikõlblikud (art 11) ning
ristfinantseerimise kasutamine on ainuke moodus nende soetamise võimaldamiseks.
Soetamiseks loetakse ka väljaostuõigusega renti või liisingut.
Seadmete alla kuuluvaks loetakse ka kontoritehnikat (sh arvuteid). Elektroonilisi
andmekandjaid, mille ainukeseks funktsiooniks on andmete talletamine (mälupulgad, CD või
DVD toorikud) loetakse bürootarveteks (mitte seadmeteks).
Nõukogu määruse 1081/2006 kohaselt (art 3 lg 1 ja 2 põhjal) on ESF-i eesmärgid järgmised:
 inimese tööalaste teadmiste ning oskuste parendamine;
 riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning mittetulundussektorisse kuuluvate isikute
haldussuutlikkuse tugevdamine;
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kindlalt määratletavate omadustega riskirühmade (nt puuetega inimeste) tugevam
integreerimine ühiskonda või tööturule;
töökorralduse parendamine, töötervishoiu parendamine või tööohutuse tõstmine;
tööturuga või koolitusega seotud standardite, koolitussüsteemide, õppekavade jne.
väljatöötamine;
töötuse ennetamine;
ettevõtlusaktiivsuse tõstmine, ettevõtlikkuse suurendamine;
diskrimineerimise vähendamine;
poliitikate kujundamise, elluviimise, seire ja hindamise suutlikkuse tõstmine.
Kui ESF-ist soovitakse rahastada tegevusi, mis on seotud ESF eesmärkidega (vt. ülalt) ning
millega ei kaasne otseselt ESF määruses keelatud artikleid (ehitused, mööbel, seadmed jne),
on kõik ESF tüüpi kulu.

Nii raamatud kui infosüsteemid on iseloomult sama neutraalsed kui personali- ja üldkulud ning
neid võib leida nii ERF kui ESF projektidest. Litsents on samuti mittemateriaalne vara, mida võib
rahastada mõlemast fondist, sama kehtib kemikaalide, õpikute jne osas.
Kui soetatakse arvuti või server (seade), siis on tegemist kahtlemata ERF tüüpi kuludega, ka siis
kui ta on seotud ESF projekti eesmärkidega.
Eraldi tuleb silmas pidada meetme tingimustes kehtestatud piiranguid.
Mööbli, seadmete, liiklusvahendite (sõidukite), infrastruktuuri (ehitiste), kinnisvara või maa
soetamisega kaasnevad kulud (sh ostmine, väljaostuõigusega rent või väljaostuõigusega liising)
ning kulud ehitamisele ja rekonstrueerimisele on alati ERF tüüpi kulud.
Rendi puhul lähtume sellest, et ESF-iga seotud piirangud räägivad asjade "soetamisest",
tegelikult lausa ostmisest. Seega kontorihoonet osta ESF-ist ei tohiks, aga ruume samas
kontorihoones rentida võib, sest EL regulatsioon seda ei keela.
Õppetööga seotud kulud
Kui tegevuse eesmärk on suunatud õppekavade ning inimeste teadmiste parandamisele, ehk
igasugune tegevus, mis ei ole konkreetsete mitteabikõlblike asjade soetamine, on tegemist ESF
tüüpi kuluga. Kaasa arvatud praktikaks kasutatavad materjalid (sh nii kemikaalid, metallid jm,
mis ei kvalifitseeru seadmeks), õpikud jne. Kui projekti tegevustes on ette näha tegevusi, mis ei
ole seotud õppetööga (st, et tegevuse tulemus ei kajastu õppuri õppekava täitmise tulemustes
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ainepunkti(de)na, ainekursuste läbimise järgselt) ning tegevus on kvalifitseeriv teadustööks (nt
doktorantide puhul), tuleb seonduvad kulud lugeda ERF tüüpi kuludeks.
ERF tüüpi kulud teadustööga seotud projektides/programmides
Kui projekti/programmi eemärk on seotud Eesti teaduse konkurentsivõime tõstmisega, siis on
võimalik, et lisaks ESF eesmärkidele on alameetmes ette näha tegevusi, mis kvalifitseeruvad
teadustööks, seega on need ERF fondi eesmärkide täitmiseks ning toovad kaasa vastavat tüüpi
kulud (lisaks mööblile jmt, mis on alati ERF tüüpi). ERF fonditüübi kulude eristamiseks on oluline
teha vahet, kas antud kulu seondub õppetööga või teadustööga. Õppetööga seonduvad kulud
on ESF tüüpi, teadustööga seonduvad kulud aga ERF tüüpi kulud. Nt õppetööks loetakse
doktorantide õppetööd, mis toimub õppekava või täiendusõppe raames ning mille õppemahu
arvestusühikuks on ainepunkt.
Kulude eristamine doktorikooli projektides
Teadustööna käsitletavad tegevused, mille läbiviimiseks ostetavad materjalid (sh nii kemikaalid,
metallid jm, mis ei kvalifitseeru seadmeks; samuti teaduskirjandus) tuleb lugeda ERF tüüpi
kuluks, on eelkõige tegevus 2 (Doktorantide interdistsiplinaarsete uurimisprojektide
ettevalmistamise, läbiviimise või osalemisega seotud tegevused), ka tegevus 1 alategevused 1.2
(Intensiivkursuste ettevalmistamise, läbiviimise või osalemisega seotud tegevused) ja 1.1 (Talveja suvekoolide ettevalmistamise, läbiviimise või osalemisega seotud tegevused) kui nendes
tegevustes osalemise tulemusena doktorant ainepunkte ei saa.
Kulude eristamine TEEME projektides
Seadme ja väiketarviku erinevus seisneb selles, et väiketarvik on abivahend, mille ostmine on
projektis vajalik, kuid seda kasutatakse mingi tegevuse või asja tegemiseks. Seadme puhul me
lähtume põhimõttest, et see on terviklikult toimiv ese/seade mis projekti raames ostetakse ning
üldjuhul tuleb ostetud seade põhivarana arvele võtta, kuid mitte alati (nt kontoritehnika).
Teeme projektide puhul, mille eesmärk on mingi seadme (näiteks roboti) valmistamine, võib
projekti raames soetatud esemed lugeda väiketarvikuteks. Seda põhjusel, et projekti eesmärk
on roboti valmistamine ning tarvikute soetamine on vajalik projekti eesmärgi täitmiseks.
Teisisõnu projektist ei osteta robotit, mis oma olemuselt võiks kuuluda seadme alla, vaid
ostetakse tarvikud millest seade kokku pannakse. Kuigi eraldi vaadatuna on näiteks kaamera,
jootekolb, akutrell iseseisvalt toimivad esemed, siis antud projekti kontekstis on nad vajalikud
roboti valmistamiseks ja seega käsitletavad väiketarvikuna. Teisisõnu on roboti valmistamiseks
vajaminevad esemed ESF tüüpi kulu. Nt kaamera ostmine kontoritehnikana oleks ESF meetmes
tavapäraselt ERF tüüpi kulu.
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Sisekäive

Euroopa Sotsiaalfondi põhimõte on hüvitada programmiga seotud ning kuludokumentidega
tõendatud tegelikult tehtud kulutusi. Sisekäibena kajastatavate tehingute puhul on
raamatupidamise algdokumendiks sisekäibearve, millel toodud rekvisiidid vastavad
raamatupidamise seaduses toodud algdokumendi nõuetele, kuid samas ei ole tegemist
algdokumendiga raamatupidamise seaduse mõistes.
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, artikli 78 punkt 1 sätestab, et toetuse saajate tehtud
kulutused
tõendatakse
maksekviitungitega
või
samaväärse
tõendusjõuga
raamatupidamisdokumentidega (expenditure paid by beneficiaries shall be supported by
receipted invoices or accounting documents of equivalent probative value).
Vastavalt raamatupidamise seadusele ei ole sisekäibearve raamatupidamise algdokument sest:
 seaduse § 7 lõige 1 sätestab, et raamatupidamise algdokument on majandustehingu
toimumist kinnitav tõend;
 seaduse § 6 lõige 1 sätestab, et majandustehing käesoleva seaduse tähenduses on
raamatupidamiskohustuslase tehtud tehing, kolmandate isikute vaheline tehing või
raamatupidamiskohustuslast
puudutav
sündmus,
mille
tagajärjel
muutub
raamatupidamiskohustuslase vara, kohustuste või omakapitali koosseis.
Sisekäibearve esitamise tagajärjel ei toimu rahalist liikumist asutuse erinevate struktuuriüksuste
vahel asutuse siseselt ega ka asutusest väljaspool. Nimetatud tehingud kirjendatakse üksnes
raamatupidamisarvestuses eraldi sisekäibe tulu- ja kulukontodel, mis on asutuse bilansivälised
kontod. Bilansiväliste kontode vaheliste tehingute tagajärjel raamatupidamiskohustuslase vara,
kohustuste või omakapitali koosseis ei muutu kuna ühe juriidilise isiku sisene tehing ei muuda
selle raamatupidamiskohustuslase varade, kohustuste ega omakapitali koosseisu.
Kuna sisekäibearve esitamisel ei toimu rahalist liikumist ega muutu toetuse saaja varade,
kohustuste ja omakapitali koosseis, ei saa väita, et nõue toetuse saaja tehtud kulutuste
tõendamiseks
maksekviitungitega
või
samaväärse
tõendusjõuga
raamatupidamisdokumentidega, on täidetud.
Struktuurivahenditest võib teostada väljamakseid nende sisekäibearvete alusel,
 mis põhinevad kolmanda osapoole poolt väljastatud raamatupidamise algdokumentidel,
 või mille tootele/teenusele kehtestatud hinna osas on olemas omahinnakalkulatsioon,
mis on raamatupidamise algdokumentidega tõendatav ja tootele või teenusele
kehtestatud hind vastab omahinnale (näiteks trükised, raamatud).
Sisekäibearved üldreeglina ei ole lubatud!
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Kui sisekäibearve on tõendatud kolmanda osapoole poolt väljastatud kuludokumentidega, on
võimalik selle alusel kulude hüvitamine.
Näide: abikõlblik sisekäibearve
Ülikoolile esitab teenuse osutaja ühe koondarve kõigi üksuste teenuste eest (elekter, küte jms;
vt ka Üldkulud). Koondarve tasumiseks koostatakse sisekäibearved ülikooli erinevatele
üksustele. Kui ühe üksuse siseselt kasutatakse arve sisuks olevat teenust projekti heaks ning
teenusest kasutatav osa on abikõlblikkuse reeglite kohaselt arvestatud, sisekäibearvele
märgitud ning sisekäibearve ise on otseselt seotud algdokumendiga, siis on võimalik selle
hüvitamine struktuuritoetusest. Tõestatud peab olema ka algdokumendi tasumine täies mahus.
RÜ soovitus on kasutada otsekulude hüvitamist. Sisekäibe korral kooskõlastada hüvitamise
võimalikkus alati enne kulu tegemist oma koordinaatoriga!

1.12.

Toetuse tagasimaksmine

Siseriiklikult reguleerivad tagasinõudmisi ja tagasimakseid järgmised õigusaktid:



„Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus” peatükk 5 §-id 26-28;
Vabariigi Valitsuse 22.12.2006 määrus nr 278 "Toetuse tagasinõudmise ja
tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe
edastamise tingimused ja kord".

Toetuse saajalt võib toetuse tagasi nõuda, kui:









toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks;
ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
toetust ei ole kasutatud ettenähtud tingimustel;
toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus;
ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti elluviimise
tähtaegu ei ole järgitud;
taotluse rahuldamise otsus on tunnistatud kehtetuks;
RÜ või RA poolt tehtud ettekirjutus (näiteks rikkumise lõpetamiseks) on jäetud
tähtpäevaks täitmata;
toetuse saaja ei ole täitnud muid seadusest tulenevaid nõudeid.

Toetuse tagasinõudmise õigus on RÜ-l või rakendusasutusel (RA) vastavalt konkreetse meetme
määruses sätestatule. Reeglina nõuab toetuse tagasi sama asutus, kes on teinud taotlejale
toetuse rahuldamise otsuse. Eespool nimetatud rikkumiste ilmnemisel peab toetuse saaja
olenevalt RÜ otsusest saadud toetuse kas täielikult või osaliselt tagastama.
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Võimalikud sanktsioonid toetuse saajale:
 toetuse saaja peab mitteabikõlbliku toetuse tagasi maksma;
 tagasinõutavalt toetuselt nõutakse intressi ja vajadusel viivist. Intressi tagasinõutava
toetuse jäägilt arvestatakse reeglina alates tagasinõudmise otsuse tegemise hetkest. Kui
on tegemist kuriteoga, siis peetakse arvestust toetuse väljamaksmise hetkest;
 projektile antava toetuse kogusumma väheneb nii tagasinõutava toetuse kui ka
mitteabikõlblikuks muutunud omafinantseeringu ulatuses - seega ei saa toetuse saaja
seda raha enam uuesti kasutada;
 toetuse saajale võidakse peatada edasised väljamaksed, kuni toetuse saaja on
mitteabikõlbliku toetuse tagasi maksnud;
 RÜ ei pruugi toetuse saaja järgnevaid toetuse taotlusi rahuldada, kui toetuse saaja ei
ole mitteabikõlblikke kulusid õiges summas ja tähtaegselt tagasi maksnud.
Toetuse tagasi nõudmiseks toetuse saajalt teeb RÜ (või RA) tagasinõudmiseotsuse, milles
kajastatakse toetuse tagasinõudmiseni viinud asjaolud ning tagasinõutavad summad. Otsus
väljastatakse RÜ (või RA) poolt toetuse saajale väljastusteatega tähtkirjaga.
Toetuse saaja on kohustatud tagasinõutud summad tagastama 90 kalendripäeva jooksul alates
tagasinõudmise otsuse kättesaamisest. Kui toetuse saaja peab toetuse osaliselt tagasi maksma,
võib sama projekti raames järgnevalt väljamakstavat toetuse summat vähendada tagasi maksta
jäänud summa ulatuses ehk tasaarveldada järgmisena väljamakstava summaga.
RÜ-dele (või rakendusasutusele) on antud õigus põhjendatud juhtudel lubada toetuse
tagasimaksmist maksegraafiku alusel ehk tagasimakse ajatamist. Selleks peab toetuse saaja
esitama RÜ-le või rakendusasutusele vastavasisulise põhjendatud taotluse 30 päeva jooksul
tagasinõudmise otsuse tegemisest.
1.1.1. Vabatahtlik tagastus
Kui toetuse saaja ise avastab, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude katteks,
väljamakstud abikõlblik summa on valesti arvestatud või ettemakse või osaliselt tasutud
kuludokumentide alusel saadud väljamakse ei ole õigeaegselt kinni kaetud, on toetuse saajal
võimalik toetus vabatahtlikult tagastada, esitades selleks RÜ-le kirjaliku avalduse.
Toetust saab vabatahtlikult tagastada ainult siis, kui täidetud on kõik järgnevad
tingimused üheaegselt:
 toetuse saaja ise avastas vea ja teavitab sellest esimesel võimalusel RÜ-d;
 tegemist on toetuse saaja tahtmatusega;
 toetus oli mitteabikõlblik juba väljamaksmise hetkel või ettemakse või väljamakse
osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ei ole õigeaegselt kinni kantud;
 toetuse saaja on valmis toetuse 10 kalendripäeva jooksul tagastama;
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eksimus ei sisaldunud kinnitatud projekti eelarves ning taotluse rahuldamise otsuses
kinnitatud toetuse summa on korrektne;
projekti viimane väljamakse on veel tegemata ning tagastatavat toetust on võimalik veel
uute abikõlblike kuludena välja maksta.

RÜ otsustab iga konkreetse juhtumi puhul toetuse saaja avalduse alusel, kas on võimalik toetust
vabatahtlikult tagastada või on tegemist rikkumisega. RÜ teavitab oma otsusest toetuse saajat
ja annab tähtaja, mille jooksul tuleb toetus tagasi maksta.
Vabatahtliku tagastamise korral tuleb tagasi maksta ainult toetus, toetuse saajalt intressi ja
viivist ei nõuta ning projekti eelarve ei vähene.
Kui toetuse saaja ei maksa toetust õigeaegselt tagasi, algatab RÜ toetuse tagasinõudmise
menetluse.

2. NÕUDED DOKUMENTIDE VORMISTAMISELE
Programmi/projekti elluviimise jooksul tehtud kulutusi peab olema võimalik tõendada nende
aluseks oleva dokumentatsiooniga. Dokumentidel märgitud kulud peavad vastama läbiviidud
toimingute mahule ja sisule, olema programmiga seotud ning kooskõlas õigusaktidega
(raamatupidamise seadus, riigihangete seadus, töölepinguseadus, võlaõigusseadus,
käibemaksuseadus, tulumaksuseadus jne).
RÜ-le esitatavad kuludokumentide koopiad peavad olema originaalidega identsed. Kui
kuludokumentide esitaja ei soovi lisada andmeid algdokumendi esiküljele, soovitame vastavad
andmed selgelt välja kirjutada kuludokumendi originaali tagaküljel ning alles seejärel teha
originaalist (nii esi- kui tagaküljest) RÜ-le esitatav koopia. Selgitused ja täpsustused võivad olla
lisatud ka eraldi lehel.

2.1.Personalikulud
Personalikulude arvestamine on sätestatud abikõlblikkuse määruses ja meetme määruse
tingimustes.
Personalikulude hulka arvestatakse:
 töötasud (sh põhipalk, asendustasud, lisatasud ja preemiad projektiga seotud töö eest)
koos maksudega (sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja
töötuskindlustusmaksed);
 puhkusetasud (proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga ja vastavalt töölepingu
seaduses sätestatud korrale);
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 muud meetme tingimustes nimetatud personalikulud (välja arvatud toetused ja
hüvitised).
Personalikulude abikõlblikkuse osas peab arvestama järgmisi aspekte: töötamise aluseks olevat
dokumenti, makstava tasu suurust (nii töötasu kui ka puhkus) ja tööaega.
2.1.1. Töötamise aluseks olevad dokumendid
Projekti heaks töötamisel võib olla aluseks:
 tööleping;
 avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri või korraldus;
 võlaõiguslik leping (töövõtu- ja käsundusleping).
2.1.2. Töötasu suurus ja tööaja arvestamine
Vastavalt abikõlblikkuse määrusele peavad projekti personali töötasud olema kooskõlas
asutusesisese või Eesti keskmise palgatasemega vastavasisulise töö eest. RÜ võib toetuse
saajalt nõuda asutusesisest eeskirja, mis määrab palgapoliitika või analüüsi, mis tõendab Eesti
keskmist töötasu vastavasisulise töö eest.
Ületunnitöö puhul tuleb järgida töölepingu seadust, mille järgi koos ületunnitööga ei või tööaeg
nädalas ületada keskmiselt 48 tundi neljakuulise arvestusperioodi jooksul. Juhul kui ühe inimese
töötatud tundide arv kokku tuleb rohkem kui 48, tuleb need fikseerida ületundidena.
Projekti heaks täistööajaga töötamisel võib kõik töötasudega seotud kulud otse projekti
kuludesse kanda (tööajatabeli täitmine ei ole vajalik). Projekti aruandlusega tuleb esitada
tööleping ja ametijuhend, kust on näha, et inimese tööülesanded on seotud ainult projektiga.
Ametijuhend ei ole vajalik, kui selles kajastatav info on ära toodud töölepingus. Kui inimene oli
organisatsioonis juba enne projekti algust täiskohaga tööl ning tema töötasu soovitakse kanda
projektiga seotud kuludesse, siis tuleb lisaks tõendada, et töötajale on määratud uued
projektiga seotud tööülesanded (selleks esitatakse töölepingu või käskkirja koopia). Samuti on
vaja näidata, kas tema eelmisi tööülesandeid on vähendatud või on ta üle viidud projektiga
seotud tööle ning talle on määratud asendaja.
Töölepingu koopia tuleb RÜ-le esitada ainult üks kord koos selle VMT-ga, kus esmakordselt
esitatakse hüvitamiseks töötaja töötasu. Uuesti tuleb esitada tööleping ainult sinna tehtavate
muudatuste korral.
Kui inimesele määratakse seoses projektiga lisatööülesandeid, siis tuleb koostada ka
tööajatabel mis on tõenduseks ülesannete lisandumise kohta.
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Tööajatabel tuleb esitada ka siis, kui projekti heaks tehakse tööd mitte töötaja põhilepingus
määratud ülesannete raames, vaid lisatasu eest (lisatasu korralduse, -esildise vmt. alusel
lisatööülesannetena)
Kui lisaülesannete kohta sõlmitakse võlaõiguslik leping, siis ei ole vaja tööajatabelit täita, vaid
tuleb koostada tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mis sisaldab ka tehtud tööde ülevaadet.
NB! Võlaõigusliku lepingu puhul on tegemist teenuse osutamisega, mis omakorda kuulub
hankemenetluse raamidesse (st tuleb järgida nii riigihanke reegleid kui asutusesiseseid
hankereegleid). Võlaõiguslikuks lepinguks on nii käsundus- kui töövõtuleping.

2.2.Puhkused
Puhkusetasud on abikõlblikud proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajale (abikõlblikkuse
määruse §3 lg 2 punkt 2). Sellest tulenevalt ei saa kogu puhkusetasu kanda projektiga seotud
tööjõukulude hulka. Kui varem leiti puhkusepäevade arv kuude kohta, siis alates 2012.a. leitakse
puhkusepäevade arv päeva kohta. Nt kui töötajal on aastas ette nähtud 28 kalendripäeva
puhkust ja töötaja on projekti heaks töötanud ühe kuu (31 päeva), siis ühe kuu abikõlblik
puhkusepäevade arv on 2,38 päeva (28*31/3659). Üldjuhul hüvitatakse puhkusest ainult projekti
heaks töötatud osa.
Projektist ettepuhkamine on lubatud üksnes siis, kui töötajaga on sõlmitud pikaajaline leping
ning vastavat soovi on avaldatud rakendusüksusele. Seejuures peab toetuse saaja (elluviija) ja
partner kindlasti jälgima, et projekti lõppedes ei saaks töötaja projektist rohkem puhkust, kui
projekti heaks töötatud aja järgi on ette nähtud. Toetuse saajal ja partneril on kohustus pidada
arvestust töötajate saadud ja saamata puhkuste üle, teha nö puhkuste inventuur. Puhkuste üle
arvestust tuleb pidada jooksvalt, et vältida mitteabikõlblike kulude tekkimist. Jooksev arvestus
tähendab seda, et iga kord, kui töötajale arvestatakse puhkust või kui töötaja lahkub töölt
(lõpetatakse tööleping) või sõlmitakse uus tööleping tuleb fikseerida, kas saadud puhkus on
abikõlblik. Puhkuste inventuuri tabelit tuleb täita töölepingute lõikes, vt lisa 4 näidis.
Puhkusetasu arvestamisel on kindlasti vajalik märkida puhkuse algus- ja lõppkuupäev, andmed
kalendripäeva keskmise päevatasu kohta (selleks sobib ka majandusarvestuse infosüsteemi
väljavõte, kui see sisaldab nõutud andmeid) ning projekti raames abikõlblikuks loetavate
kalendripäevade arv. Puhkusetasude hüvitamiseks peab olema selge, kuidas on leitud projektist
hüvitatava abikõlbliku puhkusetasu osa. Parim moodus selleks on lisada VMT juurde
puhkusetasude arvestuskäik. Puhkusetasude leidmiseks summade põhjal on kasutusel neli
erinevat metoodikat, vt tabel 2.

9

2012.aastal oli 366 päeva ning selle perioodi puhkusepäevade arvutamisel tuleks töötatud päevade arv läbi jagada
366-ga
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Tabel 2 Puhkusetasude arvestamise metoodikad

Nr

Puhkusele eelneva kuue kuu
töötasu

Puhkusetasu metoodika

kogutasu

sh projekti tasu

kogupuhkus

sh projekti puhkus

1

muutumatu

muutumatu

säilitamine

säilitamine/ proportsioon

2

muutumatu

erinev

säilitamine

proportsioon

3

erinev

muutumatu

kuue kuu keskmine

kuue kuu keskmine

4

erinev

erinev

kuue kuu keskmine

kuue kuu keskmine

2.2.1. Puhkusetasu leidmine muutumatu töötasu korral ehk palga säilitamine (6 kuu
lõikes kogupalk muutumatu, projekti osa muutumatu).
Kui töötaja on eelneval 6 kuul saanud muutumatut töötasu, siis keskmist töötasu ei arvutata ja
töötajale makstakse muutumatut töötasu ehk nö kuupalka (VV määruse nr 91 “Keskmise
töötasu maksmise tingimused ja kord“ § 1 lg 11). Vt tabel 3.
Tabel 3 Puhkusetasu arvestus muutumatu töötasu korral (kogutasu muutumatu, projekti tasu
muutumatu)
Nr
1

Kuu
Jaanuar 2013

Kalendripäevad

30
Veebruar 2013
27
Märts 2013
29
Aprill 2013
30
Mai 2013
29
Juuni 2013
28
Kokku
173
*Töötasu ei sisalda puhkuse- ja haigustasu
2
3
4
5
6

Kogu
töötasu*
1 000,00

Töötasu
projektist
200,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
6 000,00

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
1200,00

Töötaja puhkab 08-28.07.2013(21 kalendripäeva, sh 15 tööpäeva). Juulis on 23 tööpäeva. 1 kuu töötasu on 1000
eurot.
Tööpäevatasu = Kuu töötasu / tööpäevad (1 000/23=43,48 eurot).
Puhkuse päevade arv on 21 kalendripäeva (15 tööpäeva).
Puhkusetasu = Tööpäevatasu * Puhkuse tööpäevade arv (43,48*15=652,17 eurot).
Töötasu = Tööpäevatasu * Töötatud päevade arv (43,48*8=347,83 eurot). Kokku 652,17+347,83=1 000 eurot
Abikõlblik puhkus projektist (I variant)= 6 kuu projekti töötasu / 6 kuu kogu töötasu * puhkusetasu
(1200/6000*652,17= 130,43 eurot). Analoogselt leitakse projekti puhkusetasu ka siis, kui projekti töötasu on
saadud erinevate tegevuste alt.
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Abikõlblik puhkus projektist (II variant)= projekti töötasu kuus /tööpäevad * puhkuse tööpäevade arv (200/23*15=
130,43 eurot).

2.2.2. Puhkusetasu leidmine muutumatu töötasu korral ehk palga säilitamine (6 kuu
lõikes kogupalk muutumatu, projekti osa erinev).
Puhkuse tasu leidmine, kui 6 kuu kogutasu on muutumatu ja projekti tasu on erinev. Vt tabel 4.
Tabel 4 Puhkusetasu arvestus muutumatu töötasu korral (kogutasu muutumatu, projekti tasu erinev)
Nr
1

Kuu
Jaanuar 2013

Kalendripäevad

30
Veebruar 2013
27
Märts 2013
29
Aprill 2013
30
Mai 2013
29
Juuni 2013
28
Kokku
173
*Töötasu ei sisalda puhkuse- ja haigustasu
2
3
4
5
6

Kogu
töötasu*
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
6 000,00

Töötasu
projektist
150,00
200,00
250,00
100,00
40,00
150,00
890,00

Töötaja puhkab 08-28.07.2013(21 kalendripäeva, sh 15 tööpäeva). Juulis on 23 tööpäeva. 1 kuu töötasu on 1000
eurot.
Tööpäevatasu = Kuu töötasu / tööpäevad (1 000/23=43,48 eurot).
Puhkuse päevade arv on 21 kalendripäeva (15 tööpäeva).
Puhkusetasu = Tööpäevatasu * Puhkuse tööpäevade arv (43,48*15=652,17 eurot).
Töötasu = Tööpäevatasu * Töötatud päevade arv (43,48*8=347,83 eurot). Kokku 652,17+347,83=1 000 eurot
Abikõlblik puhkus projektist (I variant)= 6 kuu projekti töötasu / 6 kuu kogu töötasu * puhkusetasu
(890/6000*652,17= 96,74 eurot). Analoogselt leitakse projekti puhkusetasu ka siis, kui projekti töötasu on saadud
erinevate tegevuste alt.
Abikõlblik puhkus projektist (II variant)= keskmine projekti töötasu 6 kuu kohta / tööpäevad * puhkuse tööpäevade
arv (890/6/23*15= 96,74 eurot).

2.2.5. Puhkusetasu leidmine muutuva suurusega töötasu korral ehk 6 keskmise
kalendripäeva tasu põhjal (6 kuu lõikes kogutasu erinev, projekti tasu
muutumatu)
Vastavalt töölepingu seaduse §-dele 29 ja 70 tuleb puhkusetasu arvestada VV määruse nr 91
“Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel (§ 4), mille kohaselt leitakse
puhkusetasu eelneva 6 kuu keskmise kalendripäevatasu alusel. Projekti puhkusetasu leidmiseks
jagatakse 6 kuu projekti töötasu 6 kuu kalendripäevade arvuga. Puhkusetasu leidmisel ei võeta
arvesse riiklikke pühi ega puhkuse- ja haiguspäevi, samuti ei arvestata töötasu hulka puhkuseega haigustasu. Saadud tasu korrutatakse hüvitamisele kuuluvate kalendripäevade arvuga. Vt
tabel 5.
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Tabel 5 Puhkusetasu arvestus keskmise kalendripäevatasu (6 kuud) põhjal (kogutasu erinev, projekti
tasu muutumatu)
Nr

Kuu

KalendriKogu töötasu*
Töötasu
päevad**
projektist
1 Jaanuar 2013
30
1 000,00
200,00
2 Veebruar 2013
27
1 000,00
200,00
3 Märts 2013
29
1 200,00
200,00
4 Aprill 2013
30
1 000,00
200,00
5 Mai 2013
29
1 000,00
200,00
6 Juuni 2013
28
1 000,00
200,00
Kokku
173
6 200,00
1 200,00
*Töötasu ei sisalda puhkuse- ja haigustasu
** Kalendripäevadest võetakse maha riiklikud pühad ning haigus- ja puhkepäevad
Töötaja puhkab 08-28.07.2013(21 kalendripäeva, sh 15 tööpäeva).
Keskmine päevatasu = 6 kuu kogu töötasu / 6 kuu töötatud kalendripäevad (6 200/173=35,84 eurot).
Puhkuse päevade arv on 21 (08-28.07.2013).
Puhkusetasu = Keskmine päevatasu * Puhkuse päevade arv (35,84*21=752,60 eurot).
Abikõlblik puhkus projektist = 6 kuu projekti töötasu / 6 kuu töötatud kalendripäevad * puhkusepäevade arv =
1200/173*21= 145,66 eurot).

2.2.6. Puhkusetasu leidmine muutuva suurusega töötasu korral ehk 6 kuu keskmise
kalendripäeva tasu põhjal (6 kuu lõikes kogutasu erinev, projekti tasu erinev)
Puhkuse tasu leidmine, kui 6 kuu kogutasu on erinev ja projekti tasu on erinev. Vt tabel 6.
Tabel 6 Puhkusetasu arvestus keskmise kalendripäevatasu (6 kuud) põhjal (kogutasu erinev, projekti
tasu erinev)
Nr

Kuu

KalendriKogu töötasu*
Töötasu
päevad**
projektist
1 Jaanuar 2013
30
1 000,00
150,00
2 Veebruar 2013
27
1 000,00
200,00
3 Märts 2013
29
1 200,00
250,00
4 Aprill 2013
30
1 000,00
100,00
5 Mai 2013
29
1 000,00
40,00
6 Juuni 2013
28
1 000,00
150,00
Kokku
173
6 200,00
890,00
*Töötasu ei sisalda puhkuse- ja haigustasu
** Kalendripäevadest võetakse maha riiklikud pühad ning haigus- ja puhkepäevad
Töötaja puhkab 08-28.07.2013(21 kalendripäeva, sh 15 tööpäeva).
Keskmine päevatasu = 6 kuu kogu töötasu / 6 kuu töötatud kalendripäevad (6 200/173=35,84 eurot).
Puhkuse päevade arv on 21 (08-28.07.2013).
Puhkusetasu = Keskmine päevatasu * Puhkuse päevade arv (35,84*21=752,60 eurot).
Abikõlblik puhkus projektist = 6 kuu projekti töötasu / 6 kuu töötatud kalendripäevad * puhkusepäevade arv =
890/173*21= 108,03 eurot).
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2.2.7. Puhkusetasu leidmine tundide põhjal (vt tabel 7)
Puhkusetasu leidmiseks tundide põhjal on vajalik teada eelneva 6 kuu töötatud kogutunde ja
projekti heaks töötatud tunde. Saadud ajalise proportsiooni alusel leitakse abikõlblik
puhkusetasu projektist, vt tabel 7. Samuti võib abikõlbliku osa leida ka summade põhjal (variant
2)
Tabel 7 Puhkusetasu arvestuse näide tundide põhjal

Nr

Kuu

Kogu töötasu

Töötasu
projektist

Kalendri- Töötatud
päevi
kogutunnid

Abikõlblik
puhkuse päevade
arv projektist
tundide põhjal

Töötatud
projekti
tunnid

1

August 2013

0,00

0,00

0

0

0

0,00

2

September 2012

1 230,00

0,00

30

160

0

0,00

3

Oktoober 2012

1 230,00

0,00

31

184

0

0,00

4

November 2012

1 230,00

0,00

30

176

0

0,00

5

Detsember 2012

2 230,00

0,00

28

141

0

0,00

6

Jaanuar 2013

1 380,00

150,00

30

176

28

0,76

Kokku
7 300,00
150,00
149
837
28
0,76
Keskmine päevatasu = 6 kuu kogu töötasu / 6 kuu töötatud kalendripäevad (7 300/149=48,99 eurot).
Puhkuse päevade arv on 6 (26.02-03.03.2013). Põhipuhkuse kestus ühes kalendriaastas on 56 päeva.
Puhkusetasu = Keskmine päevatasu * Puhkuse päevade arv (48,99*6=293,96 eurot).
Abikõlblik puhkuse päevade arv projektist tundide põhjal = Töötatud projekti tunnid kuus / Töötatud kogutunnid
kuus* Põhipuhkuse kestus / päevade arv aastas * päevade arv antud kuus (28/176*56/365*31=0,76)
Abikõlblik puhkus projektist tundide põhjal (1)= Töötatud projekti tunnid kuus / Töötatud kogutunnid kuus *
Abikõlblik päevade arv projektist antud kuul * Puhkusetasu (28/176*56/365*31*7300/149=37,07 eurot).
Abikõlblik puhkus projektist summade põhjal (2)= Abikõlblik puhkuse päevade arv projektist * keskmine päevatasu
(56/365*31*150/149=4,79 eurot).

2.3.Tööajatabel
Tööajatabel tuleb koostada siis, kui inimene täidab lisaks töölepingu alusel projektiga seotud
ülesannetele veel muidki tööülesandeid. Tööajatabelis näidatakse ära tehtud töö (nii projekti
jaoks tehtud kui ka muu töö) ja selleks kulutatud aeg, vt lisa 3.
Tööajatabeleid tuleb koostada jooksvalt, kõige harvemini kord nädalas, ning allkirjastada
vähemalt kord kuus, näidates ära tööülesanneteks kulunud tegeliku ajakulu. Kui töötaja osaleb
mitmes projektis, siis tuleb ühes tööajatabelis näidata kõikides projektides tehtud tööd eraldi
veergudes.
SA Archimedese toetatud projektide raames tehtud tööd tuleks kajastada kõik ühes
tööajatabelis, lisades tabelisse veerge vastavalt vajadusele.
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Soovitame täita tööajatabeli Excelis. Tööajatabeli näidis on toodud abikõlblikkuse määruse lisas
1
ning
näidisvormid
on
kättesaadavad
ka
RÜ
kodulehel:
http://archimedes.ee/str/teabekogua_y/vormid-ja-naidised/ (juuni 2013)
Tööajatabeli allkirjastavad:




selle täitja;
isik, kelle tööaega tabel kajastab;
projekti rakendamise eest vastutav isik (projektijuht, projekti läbiviiva organisatsiooni juht
või otsene ülemus). Projektijuhi tööajatabeli puhul tema otsene juht.

Töötaja palgakulu projektis arvestatakse vastavalt tööajatabelis näidatud tundide arvule
(tunnitasu korral) või kokkulepitud kuupalga korral vastavalt projekti jaoks töötatud aja ja kogu
tööaja suhtele (projekti heaks kulutatud aeg jagatakse kogu töötatud ajaga ja korrutatakse
perioodi töötasuga). Arvestuse aluseks on üksnes see palga osa, mis on selle kuu eest välja
teenitud (maha võetakse eelmiste kuude lisatasu, ergutuspreemiad jms, mis ei ole seotud antud
kuu töö panusega).
Näide Töötaja palk kuus on 1200 EUR, millest projekti osa on 500 EUR. Töötajatabeli järgi on
töötaja teinud kuus kokku 176 tundi, millest projekti tunde on 73,4.
Abikõlblik osa projektist 73,4/176*1200=500,45 EUR
NB! Kui projekti tundide arv oleks 73, siis abikõlblik osa projektis on 73/176*1200=497,73 EUR,
2,27 EUR on mitteabikõlblik, kui tööjõukulude tabelis on märgitud 500 EUR.
Tööajatabeli ridade ja veergude kokku summad ei lähe sageli kokku. Täiskoormusega töötaja
töötunnid kuus peavad olema vastavuses raamatupidamislikult selles kuus arvestusse minevate
kõigi töötundidega. Ümardamised tuleb teha arvutustehte lõpus.
2.3.1 Sõidu- ja majutuskulud (lähetused)
Sõidukulude aluseks on ühissõiduki pilet, lennupiletite arve, taksoarve, tegelik kütusekulu
tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel või vastavalt asutusesiseselt kehtestatud
isikliku sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja hüvitisele kilomeetri kohta. Majutuskulude
aluseks on majutusarve.
Välislähetuse päevaraha tasumisel on lähetuses käimise ja viibitud päevade arvu tõenduseks
lennupiletite pardakaardid. Projektiga seotuks loetakse üldjuhul need sõidu- ja majutuskulud,
mis on tehtud perioodil üks päev enne kuni üks päev pärast toimunud üritust, va arvatud juhul,
kui nt tagasilendu ei toimu ürituse lõppemisele järgneval päeval või on täiendavalt lähetuses
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viibitud päeva majutus ja hilisem tagasilend kokkuvõttes soodsam kui oleks olnud tagasilend
üritusele järgneval päeval.
Lähetuskulude juurde lisatakse nii lähetuskorraldus, -aruanne kui kõigi hüvitatavate
kuludokumentide koopiad.
Vaata ka:
 Vabariigi Valitsuse 28.03.2001 määrus nr 108 „Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja
päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord“; (kehtetu alates 01.04.2013)
 Vabariigi Valituse 19.12.2012 määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise,
lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha
määr“
 Vabariigi Valitsuse 25.06.2009 määrus nr 110 „Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise
kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord“
Kui võlaõiguslike lepingute puhul soovitakse hüvitada sõidu- ja majutuskulud, peab see võimalus
olema lepingus eraldi kokku lepitud.
Täiendavate/tõendavate dokumentidena tuleb lisada toimunud ürituse päevakava, protokoll,
või muu ürituse toimumist tõendav dokument (näiteks osalejate nimekiri). Kõik erisoodustusena
käsitletavad majutus- ja sõidukulud ning päevarahad on abikõlbmatud (nt piirmäära ületav
päevaraha osa ning sellelt tasutavad tulu- ja sotsiaalmaks või töötajale tasutud autohüvitis
töölesõiduks juhul, kui see ei vasta tulumaksuseaduse § 48 lg 51).
2.3.2 Üldkulud
Üldkulu definitsioon: projekti administreerimise ning tegevustega seotud – bürootarbed,
sideteenused, IT-hooldus, kommunaalkulu. Üldjuhtimiskulu ei ole üldkulu ja on abikõlbmatu.
Üldkulu hulka ei loeta ürituste tarbeks ERALDI üüritud ruumi renti või eraldi soetatud
bürootarbeid.
Üldkulude arvestamisel projekti kuludesse võib kasutada järgnevaid metoodikaid:




proportsionaalselt üldkulude kogukulust vastavalt projekti jaoks kasutatavate ruumide
pinnale (üüri- ja kasutusliisingu maksete, kommunaalmaksete, kütte, vee, elektri,
hooldus-, remondi- ja valveteenuse ja muude projektiga seotud kulude jagamiseks);
vastavalt projekti tegevuste elluviimisel tekkinud kuludele kui kasutatud ruumide
pinnale põhinevat kulude jaotuse metoodikat kasutada ei saa (näiteks telefonikulud, vaid
projekti tarbeks renditud kontoriruumide kulu, bürootarvete kulud);
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proportsionaalselt üldkulude kogukulust vastavalt projektis hõivatud personalile (vaid
erandkorras RÜ vastava otsuse korral on lubatud ka üldkulude jaotamine vastavalt
projektis hõivatud personalile).

Kui üldkulude jagamisel ei ole võimalik või otstarbekas kasutada metoodikate loetelus punktides
1 ja 2 toodud variante ja soovitakse kasutada arvestust projektis hõivatud töötajate alusel, tuleb
vastav metoodika eelnevalt RÜ-ga kooskõlastada. Ilma RÜ kooskõlastuseta loetakse jaotus
projektis hõivatud töötajate arvu järgi abikõlbmatuks.

Näide: Üldkulude jaotamine vastavalt ruumide pinnale ja elluviimisel tekkinud kuludele
Elluviija „A” rendib oma ruume ning kokku on tal renditud ruume 890 m2. Programmi
meeskond, mis koosneb 6 täisajaga programmi heaks töötavast inimesest, on saanud oma
kasutusse büroo suurusega 125 m2, asutuses töötab kokku täisajaga 45 inimest.
Elluviija „A” jaanuarikuu rendiarve oli kokku maksumuses 8900 eurot. Lisandusid tasud
valveteenuse eest summas 300 eurot, elektri eest summas 700 eurot ja koristaja palgakulu 670
eurot (sisaldab brutotöötasu 500 eurot ning sotsiaalmaksu koos tööandja poolt tasutava
töötuskindlustusmaksuga).
Lisaks soetati projekti tarbeks kontoritarbeid summas 124 eurot ning programmi meeskonna
nimel olevate telefonikõnede teenuste eest arve 49 eurot. Kogu asutuse kasutuses on 35
telefoninumbrit, millest 4 telefoninumbrit on projektimeeskonna kasutuses. Abonenttasu
asutuse 35 numbrile on kuus kokku 30 eurot, interneti püsiühenduse eest on tasu 80 eurot
kuus.
Jaanuarikuu projekti üldkulud on eelnevast informatsioonist lähtuvalt järgmised:
Rent 890 x 125/890= 125 eurot (vastavalt kasutatavate ruumide pinnale)
Valveteenus 300 x 125/890=42 eurot (vastavalt kasutatavate ruumide pinnale)
Elekter 700 x 125/890= 98 eurot (vastavalt kasutatavate ruumide pinnale)
Koristaja 670 x 125/890= 96 eurot (vastavalt kasutatavate ruumide pinnale)
Kontoritarbed 124 eurot (vastavalt tekkinud kuludele)
Telefonikulu 49 eurot (vastavalt tekkinud kuludele)
Abonenttasu 4/35 x 30 =3,4 eurot (vastavalt projektis hõivatud personalile)
Interneti püsiühendus 6/45 x 80 = 10,7 eurot (vastavalt projektis hõivatud personalile)
Üldkulude hüvitamine kuludokumentide alusel on lubatud vastavalt abikõlblikkuse määruse
metoodikale: kogukulu / kogu pind * projekti tarbeks kasutatav pind

40

SA Archimedes

Dokument OD 406-02-001/V3

Leht 41/73

EK seadusandluse alusel on teoreetiliselt võimalik üldkulude hüvitamine ühtse määra alusel,
kuid metoodilise selguse puudumise tõttu ei ole seda võimalust Eestis rakendatud.

2.4 Sisseostetud asjad ja teenused (hanked)
EL Struktuuritoetus koosneb lisaks Euroopa Liidu panusele ka riigieelarvelistest vahenditest.
Seetõttu laienevad toetuse saajale ja elluviijale muuhulgas ka riigi raha kasutamist reguleerivad
õigusaktid (riigihangete seadus – RHS). Kaupade ja teenuste ostmisel tuleb juhinduda RHS-is
toodud üldpõhimõtetest, hangete korraldamise reeglitest ja täpsustavatest asjaoludest, mis on
sätestatud meetme tingimustes või programmdokumendis.
Iga hanget tuleb vaadata eraldi, sõltuvalt hangitava tegevuse ulatusest ja asjaoludest. Hanke liigi
ja vajaduse aluseks on selle teenuse eest makstav summa. Summa suuruse hindamiseks tuleb
kaaluda teenuse olemust, selle teostamiseks kuluvat aega, teenuse tellija peab olema üks ja
seesama asutus. Kui asjade ja teenuste summa ületab riigihanke piirmäära, s.o 40 000 eurot,
tuleb läbi viia RHS-i kohane hankemenetlus.
Juhul, kui samasugust teenust osutatakse programmi või projekti teostamise abikõlblikkuse
perioodil pidevalt, siis tuleb arvutada välja selle teenuse maksumus kogu abikõlblikkuse perioodi
peale ja korraldada RHS-i alusel vastav menetlus. Näites projekti või programmi raames
ostetakse raamatupidamis- või koristusteenust.
Toetuse saaja peab esmalt teadma, kas ta on hankija RHS-i § 10 mõistes. Kui toetuse saaja ei ole
hankija riigihangete seaduse tähenduses peab ta ikka järgima nii programmis kui ka meetme
tingimustes sätestatud toetuse kasutamisega seotud põhimõtteid. Samuti peavad jälgima kõiki
reegleid ka toetuse saaja partnerid.
Soetuste puhul alates 10 000 eurost tuleb järgida RHS-s sätestatud lihthanke korraldamise
reegleid (v.a lihtsustatud korras tellitavate teenuste puhul). Väiksemamahuliste soetuste korral
tuleb järgida programmis või meetme tingimustes sätestatud korda. Kui toetuse saaja asutuses
on sisekorra järgi kehtestatud madalam piirmäär, kui meetme tingimustes või
programmdokumendis, tuleb lähtuda oma asutuses sisesest korraldusest.
Kulude abikõlblikkuse seisukohalt on soovitatav järgida asjade ja teenuste soetamisel RHS § 3
põhimõtteid, milleks on vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, menetluse läbipaistvus ja
kontrollitavus, pakkujate võrdne kohtlemine ning konkurentsi tagamine ja konkurentsi
moonutamise keeld. Võimalusel tuleb eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi
Reeglina tuleb asjade ja teenuste ostmisel võtta võrreldavad hinnapakkumised. Võrreldavate
pakkumiste olemasolu on nõutav, kui antud alal on olemas konkurents. Kui ei teostata
pakkumiste võrdlust, peab olema põhjendus. Üldjuhul algab kohustus võrdlevate pakkumuste
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võtmiseks 640 - 6400 eurost. Vähimaks pakkumuste arvuks on tavaliselt 3 pakkumust,
erandjuhtudel ka 2 pakkumust. Parima pakkuja väljaselgitamiseks tuleb seada kriteeriumid,
mille alusel kõiki pakkujaid hinnatakse.
Hinna võrdlemist, hinnapakkumiste küsimist-vastamist ja ka hinnapakkumiste mitte teostamist
tuleb toetuse saajal tõendada ja selle kohta peab jääma kontrolljälg. Kontrolljäljeks võivad olla
näiteks saadetud e-kirjad ja nende vastused.
Jälgi programmis või meetme tingimustes kehtestatud piirmäära!
Kui asjade ostmisel, teenuste tellimisel ning lepingu sõlmimise kohustusega ideekonkursi
läbiviimise tulemusel sõlmitakse leping, siis lepingu vormi osas kohaldub võlaõigusseaduses
lepingu sõlmimise kohta sätestatu.
2.4.1 Teenuse ost projekti partnerilt
Reeglina ei osteta teenust isikutelt, kes on määratletud projekti partneritena (nende kulud
hüvitatakse otsekuludena), kuid on projekte, kus osade tööde puhul ainukeseks võimalikuks
teenuse osutajaks on juba projektis partnerina osalev isik.
Kui toetuse saaja või partner ostab projekti partnerilt teenust, siis tuleb tagada (ja peab olema
võimalik tõendada), et:
pakkujale ei ole loodud eelist teiste pakkujate ees (info, konkurentsieelise vm näol);
arvel näidatud teenuse maksumus ei sisalda kulukomponente, mis hüvitatakse
programmi/projekti raames kuludokumentide alusel.
Iga partnerile hüvitatava kulu juures tuleb hinnata, kas kulu vastab abikõlblikkuse reeglitele ja
põhimõtetele, sealhulgas, kas partneri poolt tehtud abikõlblikke kulusid ei rahastata topelt.
Samuti on oluline arvestada projektis nii partnerina kui ka töövõtjana oleku puhul riigihangete
seadusest tulenevaid reegleid, kui toetuse saaja on hankija. Näiteks põhimõtet, et projektis
partnerina osalemine ei tohi anda ühelegi pakkujale eelist - riigihangete seaduse (RHS) § 38 lg 2
p 4 kohaselt võib hankija kõrvaldada hankemenetlusest pakkuja või taotleja, kelle pakkumuse
koostamisel on osalenud isik, kes on osalenud sama riigihanke hankedokumentide koostamisel
või kes on muul viisil hankijaga seotud ja sellele isikule seetõttu teadaolev info annab talle eelise
teiste pakkujate ees. Kuna see on hankija õigus ning hankija võib olla huvitatud just partneri
pakkujana eelistamisest, siis on huvide konflikti tekkimise võimalus suur. Kuid hankija peab
vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti (RHS § 3 p 5), samuti ei tohi moonutada
konkurentsi. Seega, et vältida RHS nende üldpõhimõtete kahjustamist, peaks toetuse saaja
hankemenetlusest kõrvaldama taotlejad või pakkujad, kes on osalenud riigihanke planeerimisel
või kel võib muul viisil olla teiste taotlejate või pakkujate ees konkurentsieelis.
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2.5 Ürituste korraldamisega seotud kulud (koolitused)
Ürituste või koolituste korraldamisega seotud kulud on abikõlblikud, sh








õppejõu töötasud
koordineerimine/asjaajamise
osalejate transport/majutus
jaotusmaterjalid osalejatele sh kirjutusvahend
ruumide rent
tehnika rent
osalejate toitlustamine

Ürituste korraldamise kulude hüvitamiseks tuleb koos VMT-ga esitada täiendav
dokumentatsioon, sh:
 koolituse ajakava, mis sisaldab vähemalt
- ürituse/koolituse teemasid,
- teemade toimumisaegu,
- koolitusteemasid läbi viivate esinejate/lektorite nimesid, nende töökohti või ametit;
 osalejate registreerimisleht koos allkirjadega,
Koolitusel osalejate nimekiri tuleb osalejate poolt allkirjastada iga koolitusel viibitud päeva
kohta eraldi (iga koolituspäeva kohta koostada eraldi nimekiri, või kasutada üht nimekirja, mis
allkirjastatakse iga päeva kohta eraldi). (vt Lisa 2 Osalejate nimekirja näidis)



tunnistuste koopiad või allkirjastatud väljavõte tunnistuste registrist,
koolituse materjalid (ainult RÜ koordinaatori nõudmisel).
Koolitusmaterjalid, päevakava ja osalejate nimekirjad peavad olema tähistatud projekti nime
(või koodi) ja ESF kaksiklogoga (vt juhendi ptk III TEAVITAMINE), et tagada ja osalejate
teavitamine ESF toetusest, samuti on logod tõenduseks teavituse toimumisest.

E-õppe vormis toimuvatel koolitustel pole allkirjaleht kohustuslik, kuid osalemist tuleb sellisel
juhul tõendada muul võimalikul moel.
2.5.1 Materjalikulu
Kuludokument on näiteks hankija arve paljundusteenuse, õppematerjalide või õppekirjanduse
soetamise, trükiteenuse kohta jmt. Programmi/projekti raames väljaantavatel
koolitusmaterjalidel ning jaotusmaterjalidel peab olema ESF-kaksiklogo ning soovitavalt lisatud
projekti või programmi tegevuse nimi ja/või kood. Kontrolljälje tagamiseks tuleb alati säilitada
koopia ka koolitusmaterjalidest.
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2.5.2 Ühekordsed kulud
Kuludokument on näiteks koolitusarve, ruumi ja/või tehnika rendi arve koolituse läbiviimiseks
jms. Kuludokumendile tuleb abikõlblikkust tõendava dokumendina lisada näiteks koolitusleping,
koolitatavate nimekiri, kalkulatsioon kursuse maksumuse kohta või muud kulu vajalikkust
tõendavad dokumendid. Kui teenuse maksumus ületab piirmäära, mis on sätestatud pakkumiste
võtmisele, tuleb näidata, et on võrreldud hindu ning lisada valik põhjendus (vt ka Sisseostetud
asjad ja teenused (hanked). Lepingutes peab olema viide konkreetsele projektile/programmile või
selle tegevusele. Enne projekti kinnitamist tehtud kulud peavad olema otseselt seotud projekti
tegevustega.

2.6 Kulud inventarile (projekti haldamisega seotud tehnika ja mööbel)
Kõik prioriteetse suuna 2 raames soetatavad kontoriseadmed ja mööbel on teise fondi tüüpi ehk
ERF tüüpi kulu (vt ka I. 10 ERF tüüpi kulud). See tähendab, et reeglina ESF-ist rahastatavate
projekti raames ei ole need kulud abikõlblikud, kuid teatud ulatuses ja piirangutega soetused on
siiski võimalik.
Projekti haldamiseks vajaliku kontoritehnika ja mööbli ostukulutused on abikõlblikud, kui ost
on tehtud vähemalt 12 kuud enne projekti lõppu, tingimused võivad olla aga täpsustatud
meetme tingimustes. Kulud hüvitatakse soetushinnas või amortisatsiooni alusel, vastavalt
sellele, kuidas on sätestatud meetme tingimuste määruses. Soetatud seadmete põhivarade
hulka arvestamisel ja amortisatsiooni arvutamisel tuleb lähtuda taotleja organisatsiooni
raamatupidamise sise-eeskirjadest.
Abikõlblik on ainult projekti haldamiseks vajalik kontoritehnika ja mööbel.
Muud sisustuselemendid on abikõlbmatud.
Juhul kui projekti haldamiseks mõeldud kontoritehnika ostu ajal on projekti lõpuni jäänud
vähem kui 12 kuud, arvestatakse projekti kuludesse ostusumma proportsionaalselt projekti
tarbeks kasutamise perioodile. Kontoritehnika ostu puhul võetakse arvestuse aluseks
kontoritehnika kasulik eluiga (vähemalt kolm aastat). Projekti haldamiseks kontoritehnika
liisingu puhul hüvitatakse liisingumaksed proportsionaalselt liisingulepingu sõlmimisest projekti
lõpuni kulunud ajaga. Hilisema väljaostu õigusega liisinguleping peab olema vormistatud
vähemalt kolmeks aastaks.
Videoprojektori, koopiamasina ja skaneerimisseadme ostmine ja liisimine ei ole abikõlblikud
kõikides meetmetes. Kui kahtlete, siis tuleb eelnevalt kindlasti rakendusüksusega konsulteerida.
Alates 01.07.2009 ei ole kontoritehnika ja mööbli osas enam abikõlblikkuse määrusest
tulenevaid piirmäärasid. Ostude puhul tuleb lähtuda mõistlikkuse ja vajalikkuse printsiibist.
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2.7 Teavituskulud
Teavitusega seonduvat reguleerib Vabariigi Valitsuse 30. augusti 2007. a määrus nr 211:
Struktuuritoetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetusest
rahastatud objektide tähistamise ja Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ning kord
Programmi/projekti teavitamiskulud on abikõlblikud. (vt. ptk III TEAVITAMINE). Kuludokument
on hankija arve, millele tuleb VMT-sse esitamisel lisada näiteks kuulutuse tellimise puhul koopia
ilmunud kuulutusest (koopial peab olema näha kuulutuse ilmumise aeg), toimunud ürituse
puhul päevakava koos osalejate poolt allkirjastatud nimekirjaga, koolituse puhul koolituse
päevakava, kodulehe väljatrükk jne.
Kindlasti peab jälgima, et kõik programmi või projektiga seotud avaldused, väljaanded, meened
jm kannaksid ESF-i kaksiklogo.
Logo puudumisel loeb RÜ kulu abikõlbmatuks (kas osaliselt või täielikult).
Programmi/projekti kaustas peab toetuse saaja säilitama originaalid või fotod programmi
teavitusmaterjale (kuulutused, reklaamtekstid, artiklid jmt) sisaldavatest väljaannetest ning
pildid tellitud meenetest või teavitusmaterjalidest (bukletid, teabelehed, jagatavad meened jmt)
ning ka VMT-le võiks lisada näidise või foto või edastada kujundusfaili koopia paberkandjal või
elektrooniliselt.

2.8 Riikliku koolitustellimuse (RKT) määras õppekoha maksumuse
hüvitamine koostöö alameetme projektides (kuni 31.12.2012)
Koostöö alameetme projektide raames valminud või uuendatud tasemeõppekavadel õppivate
riigieelarveväliste üliõpilaste õppekulud on abikõlblikud vastavalt haridus- ja teadusministri
06.02.2009 määruse nr 27 „Meetme „Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine“
tingimused“ § 13 lg 2 p 3 ja § 16 lg 1 p 22 toodule.
Õppekulude hüvitamine toimub kas õppejõudude palgakulu hüvitamise kaudu või ülikoolile
üliõpilaste õppekulude hüvitamise kaudu riikliku koolitustellimuse skeemi alusel (kuni
ülikooliseaduse § 13¹ ja § 13² kuni 31.12.2012 kehtinud sõnastuses). Riikliku koolitustellimuse
õppekoha maksumuse määrad kehtestas Vabariigi valitsus iga-aastaselt vastavalt ülikooli
seaduse § 13¹ lg-le 4 (kehtis kuni 31.12.2012).
Ülikooli seaduses toodu näol on tegemist riikliku toetusskeemiga, mille alusel hüvitatakse
koostöö alameetme projektidele üliõpilase õppekulu projekti vahenditest, seetõttu pole
tegemist struktuuritoetuste mõistes ühikuhinnaga10.

10

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse määramise tingimused ja
kord §3¹ kuni §3³
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Abikõlblikkuse määruse § 15 p 15 ütleb, et kulu, mis pole tõendatud nõuetekohaste
kuludokumentide ega tasumist tõendavate dokumentidega (välja arvatud §-s 3¹ nimetatud
ühtse määra alusel hüvitatavad kulud, §-s 3² nimetatud standardiseeritud ühikuhindade alusel
hüvitatavad kulud ja §-s 3³ nimetatud kindlasummaliste maksete alusel hüvitatavad kulud) ei ole
abikõlblik.
Raamatupidamise seaduse alusel on kuludokumendiks majandustehingu toimumist kinnitav
tõend, millel peavad olema kajastatud kindlad andmed (§ 7 lg 1). Riikliku koolitustellimuse puhul
on kuludokumendiks ülikooli dokument, mis on vormistatud vastavalt raamatupidamise seaduse
§ 7 lg 1 ja ülikooli seaduse § 13² toodule.
Tabelis 8 on kirjeldatud, kuidas peab välja nägema korrektne kuludokument lähtudes
raamatupidamise seadusest.
Tabel 8 Korrektne kuludokument

KULUDOKUMENDI NÕUDED
(raamatupidamise seaduse §7 lg1 alusel)

NÄIDE: ÜLIKOOLI DOKUMENT11 KUI
KULUDOKUMENT

Dokumendi nimetus ja number.

Ülikooli dokumendi number

Koostamise kuupäev, tehingu majanduslik Ülikooli dokumendi kuupäev, REV
sisu, tehingu arvnäitajad (kogus, hind, tudengite nimekiri, kelle õppekoha tasu
summa).
hüvitatakse RKT määra alusel. Kindlasti
peab olema märgitud, et tegemist on
REV tudengitega, vastasel juhul võib olla
tegemist
topeltfinantseerimisega
e
õppekohad on hüvitatud nii riigi kui ka
Euroopa
Sotsiaalfondi
vahenditest.
Jälgima peab seda, et summa oleks
kooskõlas
riikliku
koolitustellimuse
õppekoha maksumuse määradega 12,
mille kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus
iga-aastaselt vastavalt ülikooli seaduse

11

Näide kirjeldab seda, milline võiks olla nõuetele vastav ülikooli dokument, mis on REV tudengile RKT määras
õppekulu hüvitamise kuludokument. Dokument võib kanda käskkirja vms ülikooli asjaajamiskorra nõuetest lähtuvalt
dokumendi nime.
12
Juhul, kui RKT summa kujuneb riikliku õppekoha määra ja õppevaldkonnale kehtestatud koefitsiendi korrutisena,
tuleb arvestada, et summa oleks kooskõlas kehtivate koefitsientidega.
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§13¹ lg4 alusel (kuni 31.12.2012).
Juhul, kui eelnev on ära toodud
õppelepingu lisas, siis võib sellele
dokumendis viidata ja kogu sisu eraldi
välja tooma ei pea. Siiski tuleb
õppelepingu koopiad jms seotud info
lisada projektimappi.
Tehingu osapoolte nimed ja tehingu Ülikooli dokumendi alusel on tehingu
osapoolte asu- või elukoha aadressid.
partneriteks üliõpilased ja ülikool.
Dokument peab olema seostatud ülikooli
ja üliõpilaste vaheliste lepingutega, kus
on olemas tehingu osapoolte e üliõpilase
ja ülikooli rekvisiidid.
Juhul, kui eelnev on ära toodud
õppelepingu lisas, siis võib sellele
dokumendis viidata ja kogu sisu eraldi
välja tooma ei pea. Siiski tuleb
õppelepingu koopiad jms seotud info
lisada projektimappi, et vajadusel
seotust tõendada.
Majandustehingut
kirjendavat Ülikooli
dokument
peab
raamatupidamiskohustuslast
esindava allkirjastatud
allkirjaõigusliku
isiku allkiri (allkirjad), mis kinnitab allkirjaga.
(kinnitavad) majandustehingu toimumist.

olema
isiku

Vastava
raamatupidamiskirjendi Koos dokumendiga või siis dokumendi
järjekorranumber.
peal
peab
olema
näha
raamatupidamiskirjendi number.
Juhul, kui eelnev on ära toodud
õppelepingu lisas, siis võib sellele
dokumendis viidata ja kogu sisu eraldi
välja tooma ei pea. Siiski tuleb
õppelepingu koopiad jms seotud info
lisada projektimappi, et vajadusel
seotust tõendada.
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Kulu loetakse tehtuks siis, kui üliõpilane on oma õpingutes edasi jõudnud. Selle tõenduseks võib
olla nt atesteerimiskomisjoni otsus, tõend õppetulemuste kohta, väljavõte õppeinfosüsteemist,
otsus järgmisele aastale üleviimise kohta vms. Tabelis 8 kirjeldatud dokumendi kaudu peab
olema tuvastatav, kui palju ainepunkte peab üliõpilane läbima, et tema õppetulemusi loetaks
aruandeperioodil positiivseks ning kui palju ainepunkte ta siis tegelikkuses läbis. Kogu
dokumentatsioon peab olema allkirjaõigusliku isiku(te) kinnitusega.

3

TEAVITAMINE

Igal toetuse saajal on kohustus teavitada avalikkust struktuuritoetuse kasutamisest.
Struktuuritoetuse kasutamisest teavitamine toimub rahastatud objektide tähistamise ja
Euroopa Liidu osalusele viitamise teel. Avalikkuse teavitamiseks kasutatavate meetodite
kohaselt peab läbivalt kasutama fondipõhist logo (vt joonis 4). Logo ei tohi kasutada objektil,
millel puudub seos struktuuritoetusega või selle andmise või kasutamise tutvustamisega.
Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi. Inimressursi arendamise
rakenduskava kõigil toetuse saajatel tuleb kasutada Euroopa Sotsiaalfondi kaksiklogo.
Teavitusnõuete ja eriti logo kasutamise kohta on kõige ülevaatlikum materjal koondatud
korraldusasutuse juhendisse, kust on leitavad ka logo tehnilised kirjeldused ja
kasutusvõimalused.
Juhendi
saad
alla
laadida
siit
(juuni
2013):
http://www.struktuurifondid.ee/logo-kasutamise-juhend/.
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Joonis 4 Euroopa Sotsiaalfondi logo: vertikaalne (vasakul); horisontaalne (paremal)
koos turvaalaga. Allikas (juuni 2013: http://www.struktuurifondid.ee/toetusestteavitamine).
Perioodide 2004-2006 ja 2007-2013 toetuse saamisest teavitamise reeglid on mõnevõrra
erinevad (erinev logo!). Pane tähele, et juhinduksid nendest reeglitest, mis kehtivad 2007-2013
perioodi kohta.
Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi täieliku
tagasinõudmiseni.
Logo tuleb paigutada nähtavale kohale kõikidele ESF-ist rahastatud ja struktuuritoetust
tutvustavatele programmidele ja objektidele, sealhulgas:


väiksemad (kontoritehnika, mööbliesemed, väiksemad töövahendid jm) ja suuremad
(sõidukid, seadmed) objektid – logoga tähistamine ei ole vajalik, kui objektid paiknevad
alaliselt ruumis, millesse on paigutatud nõuetekohane infosilt, et vastav ruum on
sisustatud ESF vahenditest.
See ei kehti sülearvutite kohta, mis on teisaldatavad, ning mis tuleb sellest tulenevalt logoga
tähistada;










info- ja reklaammaterjalid;
trükised;
digitaalsed infokandjad (CD-d, DVD-d, kodulehed) ja materjalid, mille puhul logo
paigutatakse pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
televisioonisaated tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
trükimeedia või digitaalse meedia väljaannete kuulutused;
dokumendid, tunnistused ja sertifikaadid, mis jaotatakse rahastatud programmi käigus või
tulemusel;
meened (tassid, särgid, pastakad, mälupulgad jne);
üritused - näiteks konverentside, seminaride, koolituste ja infopäevade puhul tähistatakse
nende läbiviimise koht struktuuritoetuse logoga (kasutades nõuetekohast infosilti) ürituse
toimumise perioodiks. Üritustel on vajalik osalejate registreerimine ning kõikidelt
osalejatelt allkirjade kogumine registreerimislehele. Registreerimislehel ja päevakaval
peab samuti olema ESF kaksiklogo – vastasel juhul ei käsitleta üritusega seotud kulusid ESF
mõistes abikõlblike kuludena.
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ESF kaksiklogo paigutatakse struktuuritoetuse abil rahastatud või valminud objektile kas selle
tootmisel või kohe pärast selle soetamist või valmimist. Kui tootmise käigus ei ole võimalik
objektile logo paigutada, tuleb objekt tähistada kleebisega. Kui logokleebiseid peaks vaja
minema rohkem, võib nende trükkimise planeerida programmi/projekti eelarvesse – see kulu on
abikõlblik.
ESF logokleebiseid on piiratud koguses (kuni 500 tk ühe projekti kohta) võimalik tasuta saada
rakendusüksusest oma programmi/projekti koordinaatori käest.
Veebilehel toetuse kohta andmete avaldamise kohustus on toetuse saajal siis, kui veebileht on
loodud toetusrahade abil või kui veebileht kajastab toetust saanud projekti. Kui veebilehte ei ole
loodud või kui toetuse saaja veebileht ei ole seotud projektiga, siis olemasoleval veebil
teavitamine ei ole kohustuslik ning ka eraldi veebilehte looma ei pea.
Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud koolitustel, konverentsidel, infopäevadel vms avalikul
üritusel, mida on projekti vahenditest rahastatud, tuleb nähtavale kohale paigaldada Euroopa
Sotsiaalfondi kaksiklogoga infosilt, reklaamplakat, lipp vms teavitustahvel, kus on täidetud
infosildile kehtestatud miinimumnõuded.
Infosildi eesmärk on teavitada projekti tegevustesse kaasatud inimesi, sellest, et tegu on
eurovahenditest toetatud projektiga. Seetõttu soovitame infosilti suhtuda innovaatiliselt ja
leidlikult. Kasutage näiteks korduv-kasutatavaid reklaamplakateid, mida saate infosildina
kasutada kõigil oma projektiga seotud üritustel.
Infosildile on teavitamise määruses kehtestatud miinimumnõuded, mida tuleb toetuse saajal
täita:
• sildil peab asetsema nõuetele vastav Euroopa Sotsiaalfondi kaksiklogo;
• sildile peab olema paigutatud rahastatud projekti või programmi nimi või lühikirjeldus,
projekti või programmi toimumise ajavahemik või tegevuse toimumise aeg;
• sildi minimaalne suurus on 210 x 148,5 mm.
Infosildi põhjad saate välja trükkida struktuuritoetuste kodulehelt (juuni 2013)
http://www.struktuurifondid.ee/infosildi-pohjad/. Pöörame tähelepanu asjaolule, et kasutada
tuleb õige fondi logoga infosilti. Antud juhul on selleks Euroopa Sotsiaalfond.
Euroopa Liidu lipu kujutis koos tekstiga „Euroopa Liit” (vt joonis 5) tuleb paigutada meenele ja
töövahendile juhul, kui struktuuritoetusest rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel
võimalik struktuuritoetuse kaksiklogoga tähistada. Näiteks kui meene või töövahend on
mõõtmetelt nii väike, et miinimumsuuruses logo ei ole võimalik peale paigutada
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Joonis 5 Euroopa Liidu lipu kujutis

Kui teavitusega kaasneb kulu, siis tuleb alati kasutada ESF kaksiklogo. Juhul, kui tegemist on
teavitusega, millega ei kaasne otsest kulu (nt pressiteade, e-kirja teel saadetav teade või kutse)
siis tuleb toetusele viidata sõnaliselt (nt üritust kaas-rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist).
Kui teavitusega kaasneb kulu, siis tuleb alati kasutada ESF kaksiklogo. Vaata enne
trükki saatmist üle kujundusfailid ja veendu, et logo oleks paigutatud korrektselt. Põhilised
vead logo kasutamisel on: vale kaksiklogo, turvaalaga ei ole arvestatud, kaksiklogo ei ole
valgel taustal, logo on lõigatud.

Projektide ja programmide kaas-rahastaja ei ole SA Archimedes või haridus- ja
teadusministeerium, vaid Euroopa Sotsiaalfond. SA Archimedes on toetuse vahendaja.
Teavituseks paigutatud tähistus peab säilima loetava ja korrektsena vähemalt viis aastat alates
programmi/projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast. Kui tähistus saab kahjustada enne
tähistuse kohustuse tähtaja möödumist, vahetab toetuse saaja selle välja (nii kleebised kui ka
teavitus-sildid või plakatid).
Programmi rakendaja peab olema võimeline tõestama objekti või ürituse tähistamist viis aastat
alates
programmi lõppemisest. Info- ja reklaammaterjalide, kuulutuste, meenete ja teiste sarnaste
objektide tähistamise tõestamiseks peab programmi rakendaja jätma alles ühe originaalnäidiseksemplari. Tegevuste puhul peab programmi rakendaja säilitama fotod või muu
tõendusmaterjali teavituse toimumisest.
Logo väikseimad lubatud mõõtmed on horisontaalsel logol 25 x 10 mm ja vertikaalsel logol 11 x
24 mm. Keelatud on ka logo või selle detailide ebaproportsionaalne suurendamine,
vähendamine või mis tahes muu deformatsioon.
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Teavitusnõuete täitmist peab olema võimalik tõendada!

4

LÕPETAMINE

Projekti või programmi lõpetamisele peaks toetuse saaja mõtlema umbes pool aastat enne
lõpukuupäeva saabumist. Lõpetamisega on seotud neli olulist punkti:


Tähtajad



Puhkuste inventuur (vt puhkuste peatükk)



Projekti eesmärgi täitmine



Projekti raamatupidamine ja dokumendihaldus

4.3 Lõpetamisega seotud tähtajad
4.3.1 Kulude abikõlblikkuse tähtaeg
Projektide lõppemist tähistab kuupäev, mis on sätestatud kehtivas toetuse saaja rahastamise
otsuses. Programmide puhul on programmi tegevuste lõppemise kuupäev sätestatud haridus- ja
teadusministri kinnitatud ja kehtivas programmi tekstis. Tavaliselt on projekti ja programmi
tegevuste lõppemise kuupäev sama, mis abikõlblikkuse kuupäev. Tegevuste kuupäeva lõpp
tähistab sisutegevuste lõppu ja abikõlblikkuse kuupäev tähistab abikõlblike kulude tegemise
lõppu.
RÜ soovitab toetuse saajal
lõpetada sisutegevused u 1 kuu (pikemajaliste projektide ja programmide puhul u 2 kuud)
enne abikõlblikkuse tähtaega.
Seda põhjusel, et lõpetamisega seotud asjaajamine (lõpparuanne, raamatupidamise
korrastamine, puhkuste inventuuritabeli koondamine) võtab aega ja töömahtu. Sellisel juhul on
võimalik lõpetamisega seotud administreerivale personalile hüvitada kulud projekti eelarvest.
Abikõlblikkuse määruse alusel on kulu abikõlblik siis, kui ta on tekkinud (kuludokumendi
koostamise kuupäev) programmi või projekti abikõlblikkuse perioodil, või sellele järgneva 45
kalendripäeva jooksul. Kulude tekkimise aluseks olevad tegevused peavad kindlasti olema
tehtud ja soetised olemas abikõlblikkuse perioodi lõpuks.
Tabel 9 Näited abikõlblikkuse kuupäevade käsitlustest


puhkusetasu on abikõlblik selle perioodi eest, mis inimene puhkas kuni abikõlblikkuse
perioodi lõpuni;
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õppekirjanduse arvet on võimalik tasuda 45 kalendripäeva jooksul pärast abikõlblikkuse
perioodi lõppu, kuid õppekirjandus peab olema tellija juures enne abikõlblikkuse
perioodi lõppu;



konverentsi arvet on võimalik tasuda 45 kalendripäeva jooksul pärast abikõlblikkuse
perioodi lõppu, kuid konverents peab olema toimunud enne abikõlblikkuse perioodi
lõppu.

4.3.2 Lõpparuanne ja viimase VMT tähtaeg
Lõpparuande esitamise tähtaeg on toetuse saajale märgitud toetuse rahastamise otsuses.
Programmi puhul on see toodud programmi tekstis. Reeglina tuleb esitada lõpparuanne koos
viimase väljamaksetaotlusega.
Viimase väljamakse puhul on meetmeti erinevad tingimused, millega kindlasti tuleb arvestada.
Nendega saad tutvuda lisas 5.

4.4 Projekti ja programmi eesmärgi täitmine
Eesmärgi täitmist jälgib toetuse saaja, RÜ, RA, makseasutus, korraldusasutus, Euroopa Komisjon,
järelvalve jms kontrolliorganid (audit) programmis või taotluses määratud indikaatorite kaudu.
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 2 punkti 5 alusel on projekt kindla eesmärgi
saavutamisele suunatud ajas ja ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille
elluviimiseks toetust taotletakse või kasutatakse.
Struktuuritoetuste seadus ei sätesta programmi mõistet. Programmides määratletud eesmärke
ja nende saavutamist jälgitakse samamoodi indikaatorite kaudu.
4.4.1 Indikaatorite täitmine ja jälgimine
Teaduse ja kõrghariduse valdkonna avatud vooru projektides ja programmides on indikaatorid
sõnastatud selliselt, et neid on võimalik seostada kindlate tegevustega. Tegevused on omakorda
seotud eelarvega (vt lisa 6). Seega tuleks indikaatorite täitmist jälgida jooksvalt koos eelarve ja
tegevuskava planeerimise ja täitmisega.


Tegevuskava ja eelarve prognoosi koostades jälgi, et need aitavad kaasa seatud
indikaatorite täitmisele.



Eelarvemuudatusi planeerides jälgi, et kavandatavad muudatused aitaksid indikaatorite
täitmisele kaasa.

Indikaatorit ei saa täita teiste eelarveliste vahenditega, sest sel juhul ei mõõda indikaator
toetatud projekti tulemust. Juhul, kui toetuse saaja on ekslikult pannud taotlusesse indikaatori,
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mille osas ta kulusid ei tee ja tegevust planeerinud pole, siis on soovitatav indikaator taotlusest
välja võtta.
Kindlasti on erinevaid juhtumeid, mis ei ole otseselt lahendatavad juhendis toodud põhimõtete
kaudu. Seetõttu soovitame igasugustest kõrvalekalletest projekti ja/või programmi tegevustes
pöörduda RÜ koordinaatori poole.
4.4.2 Indikaatorite üle- ja alatäitmine ja eesmärgi saavutamise protsent
Indikaatorite ületäitmine on võrreldav alatäitmisega. Mõlemal juhul viitab olukord planeeritud
eesmärgi ja tegeliku eesmärgi saavutamises kõrvalekaldeid. Toetuse saaja peaks jälgima, et
kõrvalekalded oleksid põhjendatud ja et rahalisi vahendeid ei oleks suunatud tegevustesse, mis
ei aita kaasa indikaatori täitmisele.
Projektis ja programmis on üldiselt lubatud indikaatorite arvnäitajaid, tegevusi ja eelarveid
korrigeerida, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks. Seega tuleb haldusotsuse muutmise või
programmi muutmise taotluse esitamisel rakendusüksusesse, jälgida kuidas eelarve, tegevuste
või indikaatorite muutmine mõjutab projekti eesmärgi saavutamist.


Eesmärgi täitmise protsenti mõjutab indikaatori madalam täitmine



Jälgige, et indikaatori tõlgendamisel on kasutatud samasugust loogikat nagu taotluse
esitamise hetkel



Kui indikaator on ebatõenäoline ja taotluses on tuvastatav loogika viga (näiteks
indikaator on, aga tegevus ja eelarve puudub), siis tuleb viga parandada haldusotsuse või
programmi muutmisega



Projekti lõppeesmärgi täitmisele tuleb lisada selgitus juhul, kui projektiga on saavutatud
oluliselt rohkem, oluliselt vähem või on tulemused ebaühtlased. Nimetatud juhtudeks on
näiteks (ei ole ammendav loetelu): kui indikaatorid on täidetud oluliselt üle 100% (150%
ja rohkem); kui indikaatorid on täidetud oluliselt alla 100% (50% ja vähem); kui mõni
indikaator on oluliselt ületatud, samas kui teine on nullilähedane (st väga ebaühtlane
täitmine).



Selgitus peaks sisaldama põhjendust, miks eesmärk ületati/ei saavutatud (nt
kallinemised, odavnemised, puudulik kontakt sihtgrupiga, sihtgrupi puudulik huvi
projektis osalemise vastu vms).

Projekti ja programmi eesmärgi täitmise protsent arvutatakse lõpparuandes kajastatud väljundja tulemusindikaatorite saavutustaseme ja sihttaseme jagatisena. Juhul, kui üks indikaator on
täidetud 200% ja teine 0%, siis ei ole tegemist projekti eesmärkide 100%lise täitmisega, vaid
saavutatud on pooled eesmärgid ehk täidetud 50% (vt tabel 7).
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Tabel 10 Indikaatori täitmise protsendi arvutamise näide
Indikaatori nimi

Sihtmäär
(planeeritud
indikaator
taotluses)

Saavutusmäär
(tegelik
indikaator
lõpparuandes)

Väljundindikaator: Väljatöötatud või
uuendatud tasemeõppekavade arv

1

1

Väljundindikaator: Väljatöötatud või
uuendatud täiendusõppekavade arv

1

1

Väljundindikaator: Välisõppejõudude
arv, kes on kaasatud õppetöösse
koormusega vähemalt 1 AP

5

6

Väljundindikaator: Väljatöötatud või
uuendatud taseme- ja
täiendkoolitusõppekavadel õppivate
välisüliõpilaste arv

5

4

8

2

5

5

50

20

Tulemusindikaator: Väljatöötatud või
uuendatud tasemeõppekavade
lõpetanute arv

60

20

Tulemusindikaator: Väljatöötatud või
uuendatud taseme- või
täienduskoolitusõppekavadel õppinud ja
kursuse või õppekava edukalt läbinud
välistudengite arv

20

15

Tulemusindikaator: Praktika edukalt
lõpetanud õppejõudude arv

8

7

Väljundindikaator:
Ettevõtluskogemusega praktikute arv,
kes on kaasatud õppetöösse
koormusega vähemalt 1 AP
Väljundindikaator: Ettevõttes
praktiseerinud õppejõudude arv
Väljundindikaator: Ettevõttes
praktiseerinud üliõpilaste arv

Saavutamise protsent
(saavutusmäär/sihtmäär)

100%

100%

120% (keskmise
arvutamisel arvestatakse
ületäidetud indikaatori
puhul täitmise
protsendiks alati 100%)

80%

25%

100%
40%

33%

75%

88%
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50%

72%

Projekti ja programmi eesmärgi täitmise protsendi märgib rakendusüksus struktuurifondide
operatiivsüsteemi (SFOS) pärast projekti või programmi lõpparuande kinnitamist.

4.5 Projekti raamatupidamine ja dokumendihaldus
Rakendusüksus viib toetuse saaja juures läbi vähemalt ühe paikvaatluse. Paikvaatlus toimub
hiljemalt enne projekti/ programmi viimase väljamakse teostamist või viimase ettemakse
tõendamist kuludokumentidega ning lõpparuande kinnitamist. Paikvaatluse raames vaatleb
rakendusüksus toetuse saaja projekti/programmiga seotud tegevuste raamatupidamise ja
dokumendihalduse korraldust.
Programmperioodil 2007-2013 toetust saanud projektid ja programmid peavad dokumente
säilitama kuni 31. detsember 2025. a. Toetuse saajal tuleb dokumentide säilitamise kohustus
kehtestada asutuse sisestes regulatsioonides (dokumentide loetelu, asjaajamiskord,
raamatupidamise sise-eeskiri vmt). Reguleerimine võimaldab vältida dokumentide kadumist ja
selle tagajärjel võimalikke tagasinõudeid. Juhul kui projekti/programmi on kaasatud partnereid,
kehtib eeltoodud kohustus ka neile. Nimekiri dokumentidest, mille säilitamine projektdokumentatsioonina kuni 31.12.2025 on nõutav, on leitav juhendi lisas 1.
Dokumentide säilitamisel paberkandjal on dokumentide hõlpsama leitavuse ja
säilitamise huvides, soovitav projektdokumentatsioon säilitada eraldi toimiku(te)s, eraldi
organisatsiooni muust dokumentatsioonist.
Toetuse saajal (partnerite esinemisel ka partneritel)
tuleb hiljemalt koos viimase
väljamaksetaotlusega esitada RÜle projekti kulude ja tulude väljavõte organisatsiooni
raamatupidamise infosüsteemist. Väljavõte peab võimaldama liigse ajakuluta kontrollijal
veenduda, et kõik rakendusüksuse poolt abikõlblikuks tunnistatud kulud on kajastatud toetuse
saaja (olemasolul ka partneri) raamatupidamisarvestuses. Kulud peavad kontrolli teostamise
hõlbustamiseks olema eristatud organisatsiooni muudest kuludest.
Raamatupidamiskohuslane peab kulude tekkimist raamatupidamises kajastama tekkepõhiselt.
RÜle esitatakse kulud hüvitamiseks tagantjärele. Väljamakse menetlemise käigus tuleb ette
abikõlbliku summa korrigeerimisi ja muutmisi, mis aga ei kajastu projekti lõppemisel toetuse
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saaja ja tema partneri raamatupidamise väljavõttes. Et vältida erinevusi RÜ andmete ja toetuse
saaja raamatupidamise vahel edastab RÜ toetuse saajale eelviimase väljamaksetaotluse
menetlemise lõppedes kulude väljavõtte. Toetuse saaja (olemasolul ka partner) võrdleb
andmeid oma organisatsiooni raamatupidamises kajastatud projekti kulude ja toetuse ning
rakendusüksuse kinnitatud andmetega ja viib vajadusel sisse korrektuurid.
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Lisa 1
Nimekiri dokumentidest ja tegevustest, mis tagavad piisava kontrolljälje
toetuse saaja juures13
Programmperioodi 2007–2013 dokumente tuleb säilitada kuni 31. detsembrini 2025. a.
Dokumente võib säilitada nii paberkandjal kui ka elektroonilises formaadis.
1)
Projekti dokumentatsioon, sh projekti muudatused
a. Toetuse taotluse koopia; programmide puhul programmi kinnitamise käskkiri
(koos lisadega)
b. Toetuse taotluse rahuldamise otsus; programmide puhul programmi kinnitamise
käskkiri (koos lisadega)
c. Kinnituskirja koopia rakendusüksusele (kui on nõutud)
d. Avalduse koopia toetuse taotluse rahuldamise otsuse või programmi muutmiseks
e. Kinnitatud toetuse taotluse rahuldamise otsuse muudatus või programmi
muutmise käskkiri (koos lisadega)
f. Projektiga seotud koosolekute ja nõupidamiste protokollid (juhtrühmad,
nõukogud jmt)
2)
Väljamaksed
a. VMT koopia (koos lisadega)
b. VMT parandused ja täiendused
c. Kuludokumentide originaalid (töö/teenuse teostaja või tarnija poolt esitatud
originaalarved)
d. Kuludokumentide tasumist tõendavad dokumendid (maksekorraldused või
pangaväljavõtted)
e. Tööajatabelid
f. Töölepingud, käskkirjad, ametijuhendid
g. Töö/teenuse teostaja või tarnijaga sõlmitud lepingud, lepingumuudatused,
üleandmise-vastuvõtmise aktid jmt
h. Omanikujärelevalve toimumist tõendavad dokumendid
i. Koolituste puhul koolitatavate valikuga seotud dokumendid, koolitusel osalenute
nimekiri (sh registreerimisleht, millel on koolitusel osalenute allkirjad) ja
koolitusmaterjalid

13

Täiendustega kokkuvõte korraldusasutuse ja rakendusasutuste ja –üksuste koostöös koostatud 23.07.2007
suunisest. NB! Kui tegevuse või dokumendi juures ei ole täpsustatud programmperioodi, siis säilitatavate
dokumentide nõuded kehtivad nii programmperioodi 2004–2006 struktuurifondidele kui ka programmperioodi
2007–2013 struktuurivahenditele.
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j. Muud rakendusüksuse poolt väljamakse alusena nõutud dokumendid
Aruandlus rakendusüksusele
a. Projekti seirearuanded/vahearuanded
b. Projekti lõpparuanded
Riigihangetega seotud dokumentatsioon
a. Hankedokumendid
b. Koopia hanketeatest
c. Esitatud pakkumised
d. Menetluse käigus koostatud protokollid (nt pakkumise avamise protokoll,
hindamiskomisjoni protokoll)
e. Pakkumise avamiskoosoleku protokoll
f. Kirjavahetus pakkujatega ja teated pakkujatele
g. Pakkumiste hindamise aruanne
h. Menetluse käigus vastuvõetud otsused (nt pakkuja ja pakkumise vastavaks
tunnistamise otsus, edukaks pakkumuseks tunnistatud otsus)
i. Allkirjastatud hankeleping
j. Vajadusel hankedokumentatsiooni ja tööde teostaja valiku kooskõlastamise
dokumentatsioon rakendusüksusega või teiste asjakohaste asutustega
k. Pakkumiste hindamise raport koos teiste teostaja valikut põhjendavate
dokumentidega
l. Riigihanke aruanne
Kolme pakkumise võtmisel
a. Kiri võimalikule pakkujale (hinnapakkumise saamiseks esitatud lähteülesanne, sh
ka e-kiri pakkumise küsimiseks)
b. Hinnapakkumised (sh ka e-kirja teel esitatud)
c. Kirjalik põhjendus, miks just antud pakkumine valiti (nt pakkumiste võrdlustabeli
kujul)
d. Valituks osutunud pakkujaga sõlmitud leping
Teavitamine
a. Tõendid avalikustamise kohta ja struktuurivahendite sümboolika kasutamise
kohta (artiklid, fotod), kodulehekülje ekraanipilt
Koosolekute protokollid
Projekti raames teostatud kirjavahetus (sh rakendusüksusega)
Projekti raames sõlmitud kokkulepped
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Lisa 2
Osalejate nimekirja näidis

Ürituse pealkiri
Projekti nimetus

Toimumise kuupäev
Toimumise koht

OSALEJATE NIMEKIRI
Jrk Nimi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Asutus

Ametikoht

Allkiri
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Lisa 3
Tööajatabeli näidis

Tööajatabel

Juuni

2011

kuu

aasta

Projektis osaleja ees ja perenimi

1. Projekti nimi

xxx

Projekti kood

x.x.xxxx.xx-xxxx

Nimi:

2. Projekti nimi

yyy

Projekti kood

y.y.yyy.yy-yyyy

xxxx yyyy

1. Projektiga seonduv töö (h)
Kuupäev

Töö kirjeldus

01.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

tegevus x

tegevus y

2. Projektiga
Muu töö (h)
seonduv töö (h)

KOKKU

1,5

2,5

2

2

8,00

02.06.11 tegevus y elluviimine

0

3

2

3

8,00

03.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

3

1

4

0

8,00

04.06.11

0,00

05.06.11
06.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

0,00
2

2

2

2

8,00

5,1

0

1

1,9

8,00

08.06.11

0

0

6

2

8,00

09.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

2

1

3

2

8,00

10.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

1

2

2

3

8,00

07.06.11 tegevus x elluviimine

11.06.11

0,00

12.06.11

0,00

13.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

2

2

2

2

8,00

14.06.11 tegevus y elluviimine

0

4

3

1

8,00

15.06.11

0

0

6

2

8,00

16.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

1

2

3

2

8,00

17.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

1

2

2

3

8,00

18.06.11

0,00

19.06.11

0,00

20.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

2,75

1,25

2

2

8,00

21.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

2

3

2

1

8,00

22.06.11

0

0

5

0

5,00

23.06.11

0,00

24.06.11

0,00

25.06.11

0,00

26.06.11

0,00

27.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

0,5

1,5

3

3

8,00

28.06.11 tegevus x elluviimine

5,15

0

2

0,85

8,00

29.06.11 tegevus y elluviimine

0

2

6

0

8,00

30.06.11 tegevuste x ja y elluviimine

5

2

0

1

8,00

34,00

31,25

58,00

33,75

157,00

21,66%

19,90%

36,94%

21,50%

100,00%

Töötunnid kokku
Projektis osaleja
Kinnitan, et tabelis esitatud andmed on õiged.
Allkiri:
Ees- ja perenimi: xxxx yyyy

Kuupäev:

01.07.2011

Kuupäev:

01.07.2011

Projekti rakendamise eest vastutav isik
Allkiri:
Ees- ja perenimi: zzzz yyyy
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Lisa 4
Puhkuste inventuuri tabel
Tabeli kasutamiseks lae alla tabeli fail.
Projektiga seotud puhkusepäevade arvestus
Taotleja nim i
Projekti nim i
Projekti num ber
Projektis töötam ise

Jrk nr

Perekonn
anim i

Eesnim i

Lepingu
num ber*

Puhkusepäevade
arv
aastas**

Alates

Kuni

Puhkusepäevade arv vastavalt projektis töötatud a

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2

1
2
3
4
5

*
**
***
****
*****
******

Erinevad lepingud kajastada erinevatel ridadel
Vastavalt lepingule või asutusesisesele korrale
Arvestatakse vastavalt töötatud perioodile päevapõhise arvestuse alusel (väljadel on valemid)
Projekti vahenditest hüvitatud puhkusepäevade arv. Kui perioodi jääb puhkus, mille eest puhkusetasu projektist ei ole küsitud, jäävad need päevad siit välja.
Arvestatakse lahutades projekti raames saadavatest puhkusepäevadest (veerg P) tegelikult kasutatud puhkusepäevad (veerg Q). Kui saadud arv on miinusega, siis tuleb
Märkida, kas tegemist on korralise puhkusega, õppepuhkusega või arvestatud puhkusekompensatsiooni

SA Archimedes

Dokument OD 406-02-001/V3

Leht 63/73

Lisa 5
Viimase väljamaksega seotud meetmetingimused
Meetme number

Toetuse tüüp

Programmi/meetme
nimi

1.2.1

programm

1.2.1

Viimane makse
Tingimus

Ajaline piirang

Maht

Primus

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

programm

Best

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.1

programm

TiPs

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.1

programm

EkkA

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.1

programm

TULE

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.2

programm

Dora

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.3

programm

Mobilitas

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.3

programm

Eduko

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

mitte hiljem kui 85 tööpäeva pärast
projekti abikõlblikkuse perioodi
lõppemist

koostöömeetme esimese vooru
projektides on toetuse määr
jagatud kaheks: õppejõudude
palgad omafinantseeringuga 25%,
ülejäänud kulud 5%. Kulusid
makstakse välja kuni projekti

1.2.4

avatud voor

doktorikoolid,
koostöö,
innovatsioon

Viimane väljamakse tehakse toetuse saajale
pärast lõpparuande heakskiitmist
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lõpuni rahastamise otsuses
määratud keskmise määra alusel.

1.2.5

programm

TeaMe

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

1.2.5

avatud voor

TEEME

Viimane väljamakse tehakse toetuse saajale
pärast lõpparuande kinnitamist

-

Viimase väljamakse
miinimumsuurus peab
moodustama vähemalt 5%
projektile antava toetuse
kogusummast. Põhjendatud
juhtudel võib rakendusasutuse
kirjalikul nõusolekul viimane
väljamakse olla väiksem kui 5%,
seda põhjusel, et tagada kulude
omafinantseeringu maht.

1.2.6

programm

TeRaS

viimane VMT esitatakse koos
lõpparuandega, v.a. kui viimane väljamakse
tehakse ettemaksena

-

-

SA Archimedes

Dokument OD 406-02-001/V3

Leht 65/73

Lisa 6
Meetmespetsiifilised indikaatorid ja seotud tegevused
Meede 1.2.1 Teaduspoliitika ja kõrghariduse kvaliteedi arendamine
Kõrghariduse e-õppe programm „BeSt“
Indikaator
Väljundindikaator: Loodud e-kursused
Väljundindikaator: Loodud õpiobjektid
Väljundindikaator: Kõrgkoolides tööle rakendatud
haridustehnoloogide arv
Väljundindikaator: Koostöös kõrgkoolidega ja regionaalsete eõppekeskustega tööle rakendatud e-õppe tugiisikute ja
multimeediaspetsialistide arv
Väljundindikaator: Välja antud e-õppe Uudiskirjade arv
Väljundiindikaator: Programmi jooksul korraldatud rahvusvaheliste
konverentside arv
Väljundindikaator: Programmi jooksul korraldatud e-õppe alaste
seminaride ja infopäevade arv
Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm “Primus”
Indikaator
Väljundindikaator: VÕTA eneseanalüüsi läbimise kursustel osalenute
arv
Väljundindikaator: Õppija toimetulekut toetavatel koolitustel
osalejate arv
Tulemusindikaator: Mentor-õppejõuna tegutsevate õppejõudude
arv
Tulemusindikaator: Õppejõudude täiendusõppes osalevate edukate
üksuste arv
Tulemusindikaator: Õppekavade arv, mille arendamisel on kasutatud
programmi tuge
Tulemusindikaator: Programmi toetusel rakendunud
õppekavaarenduse edulood
Tulemusindikaator: VÕTA rakendamise sageduse kasv kõrgkoolides
(%)
Tulemusindikaator: Edukalt programmi tegevusi ellu viivate
partnerite osakaal (%)

Seotud tegevus
Tegevus 1: Kvaliteedinõuetele vastav ja rahvusvaheliselt tunnustatud eõppe sisu arendamine läbi võõrkeelsete ja eestikeelsete e-õppekavade,
e-kursuste ning interaktiivsete õpiobjektide
Tegevus 2: Regionaalsete e-õppekeskuste töölerakendamine ja
haridustehnoloogia võrgustiku edasiarendamine

Tegevus 5: E-õppe alase informatsiooni laialdasem levik kõrgkoolides ja
ühiskonnas tervikuna

Seotud tegevus
Tegevus 3. VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008–2013)
Tegevus 6. Õppija toimetuleku toetamine (2008–2013)
Tegevus 1. Õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine
(2008–2013)

Tegevus 2. Kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine (2008-2012)

Tegevus 3. VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine (2008–2013)
Tegevus 4: Protsesside ja personalijuhtimise toetamine kõrgkoolides
(2008-2014)
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Tulemusindikaator: Valminud uuringute arv
Tulemusindikaator: Kursuse läbinud üliõpilaste katkestamise osakaal
esimese õppeaasta jooksul
Teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programm „TiPS“
Indikaator
Väljundindikaator: Programmi raames läbiviidud ja valminud
uuringute arv
Väljundindikaator: TAjaI strateegia rakendamist puudutavad
raportid
Eesti kõrghariduse kvaliteedi arendamise programm- EKKA
Indikaator
Väljundindikaator: Koolitusseminarid läbinud EKKA töötajate ja HN
liikmete arv
Väljundindikaator: Väljatöötatud regulatsioonide hulk
Väljundindikaator: Kontaktide arv kõrghariduse kvaliteeditagamise
valdkonnas juhtivate/regionaalselt huvipakkuvate riikidega
Väljundindikaator: Koolitatud välishindajate arv
Väljundiindikaator: Välishindamise regulatsioonide väljatöötamisel
osalevate ekspertide arv
Väljundiindikaator: Väljatöötatud juhendmaterjalide arv
Väljundiindikaator: Läbiviidud konverentside arv
Tulemusindikaator: EKKA kuulub Euroopa Kvaliteediagentuuride
registrisse
Tulemusindikaator: Eesti kõrghariduse välis- ja sisehindamist
toetavad regulatsioonid on kooskõlas muu maailma vastava
valdkonna arengute ja parima praktikaga
Tulemusindikaator: Välishindamise kaudu saadav tagasiside toetab
kõrgkoolide üldist arengut ning sisemise kvaliteedijuhtimissüsteemi
toimimist
Tulemusindikaator: Sihtgrupi rahulolu
Meede 1.2.2 Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise edendamine
Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programm "DoRa"
Väljundiindikaator: Programmi vahenditest finantseeritud
kõrgkoolide tugistruktuuride ametnike koolitused
Väljundiindikaator: Programmi vahenditest tööle võetud
välisõppejõudude hulk
Väljundiindikaator: Programmi vahenditest õppima asunud
doktorantide hulk
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Tegevus 5. Uuringute ja analüüside läbiviimine (2008–2014)
Tegevus 6. Õppija toimetuleku toetamine (2008–2013)
Seotud tegevus
Tegevus 2: Seirevaldkonnad ja teavitamine

Seotud tegevus
Tegevus 1: Toetada Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri käivitamist
ja arendamist
Tegevus 2: Tagada Eesti kõrghariduse välishindamissüsteemi
võrreldavus muu maailma juhtivate/eesrindlike süsteemidega
Tegevus 3: Tagada üleminekuhindamiseks, institutsionaalseks
akrediteerimiseks ja õppekavagruppide kvaliteedi hindamiseks
asjatundliku ekspertiisi olemasolu
Tegevus 4: Tagada kvaliteedijuhtimise ja -hindamise alase
informatsiooni kättesaadavus avalikkusele
Tegevus 1: Toetada Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri käivitamist
ja arendamist
Tegevus 2: Tagada Eesti kõrghariduse välishindamissüsteemi
võrreldavus muu maailma juhtivate/eesrindlike süsteemidega
Tegevus 3: Tagada üleminekuhindamiseks, institutsionaalseks
akrediteerimiseks ja õppekavagruppide kvaliteedi hindamiseks
asjatundliku ekspertiisi olemasolu
Tegevus 4: Tagada kvaliteedijuhtimise ja -hindamise alase
informatsiooni kättesaadavus avalikkusele

Tegevus 1: Eesti kui hea õppimis- ja töötamiskoha tuntuse
parandamine
Tegevus 2: Kõrghariduse kvaliteedi parandamine läbi välisõppejõudude
kaasamise
Tegevus 3: Teadusalase koostöö tugevdamine ülikoolide ja ettevõtete
vahel
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Väljundiindikaator: Programmi vahenditest õppima asunud
Tegevus 4: Doktorikraadiga spetsialistide arvu suurendamine läbi
doktorantide hulk
võimekate välisüliõpilaste kaasamise doktoriõppesse
Väljundiindikaator: Programmi vahenditest toetatud
Tegevus 5: Rahvusvahelise teadusalase koostöö arendamine läbi
külalisdoktorantide lühiajaliste õppevisiitide arv
külalisdoktorantide lühiajaliste uurimisprojektide
Väljundiindikaator: Programmi vahenditest toetatud magistrantide
Tegevus 9: Välisüliõpilaste kaasamine magistriõppesse
arv
Tulemusindikaator: Koolitustel osalejatest koolituse käigus
Tegevus 1: Eesti kui hea õppimis- ja töötamiskoha tuntuse
omandatut vajalikuks pidavate ja kasutama hakkavate ametnike
parandamine
osakaal
Tulemusindikaator: Programmi vahenditest tööle võetud
välisõppejõudude poolt juhendatavad magistrandid
Tegevus 2: Kõrghariduse kvaliteedi parandamine läbi välisõppejõudude
kaasamise
Tulemusindikaator: Programmi vahenditest tööle võetud
välisõppejõudude poolt juhendatavad doktorandid
Tulemusindikaator: Programmis osalevate doktorantide väitekirjade Tegevus 3: Teadusalase koostöö tugevdamine ülikoolide ja ettevõtete
kaitsmised
vahel
Tulemusindikaator: Programmis osalevate doktorantide väitekirjade Tegevus 4: Doktorikraadiga spetsialistide arvu suurendamine läbi
kaitsmised
võimekate välisüliõpilaste kaasamise doktoriõppesse
Tulemusindikaator: Programmi vahenditest toetatud
Tegevus 5: Rahvusvahelise teadusalase koostöö arendamine läbi
külalisdoktorantide erialasel doktorandiseminaril peetud ettekanne
külalisdoktorantide lühiajaliste uurimisprojektide
dissertatsiooniga seotud teemadel
Tulemusindikaator: Partnerite juures õppima asunud
Tegevus 9: Välisüliõpilaste kaasamine magistriõppesse
välismagistrantide arv
Meede 1.2.3 T&A strateegia võtmevaldkondade ja haridusteaduste eelisarendamine
Haridusteaduse ja õpetajahariduse toetamise programm “EduKo”
Väljundindikaator: Programmi vahenditest õppima asunud
Tegevus 1: Õppejõudude järelkasvu tugevdamine ja doktoriõppe
haridusteaduse doktorantide hulk
arendamine
Väljundindikaator: Programmi vahenditest toetatud
Tegevus 2: Haridusteaduse edendamine läbi uuringute ja analüüside
uurimisrühmade arv
Väljundindikaator: Loodud õppekavad, mis võimaldavad paindlikult
pedagoogilist haridust või lisaeriala omandada
Tegevus 3: Õpetajakoolituse õppekavade analüüs ja arendamine
Väljundindikaator: Loodud moodulid, mis võimaldavad paindlikult
pedagoogilist haridust või lisaeriala omandada
Tegevus 4: Õppemetoodika ja -sisu uuendamine ning inimressursi
Väljundindikaator: Õppejõudude arv, kes on osalenud koolitustel
arendamine
Väljundindikaator: Toimunud programmi võimalustest ning
Tegevus 6: Teavitustöö ja koostöö arendamine
õpetajakoolituse olulisusest teavitavate avalike ürituste arv
Tegevus 1: Õppejõudude järelkasvu tugevdamine ja doktoriõppe
Tulemusindikaator: Programmi doktorantide väitekirjade kaitsmised
arendamine
Tulemusindikaator: Uurimisrühmade poolt avaldatud
Tegevus 2: Haridusteaduse edendamine läbi uuringute ja analüüside
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eelretsenseeritavate teaduspublikatsioonide (k.a toimetusepoolse
kinnituskirjaga veel kirjastamisjärgus olevate publikatsioonide) arv.
Tulemusindikaator: Loodud paindlikke võimalusi kasutavad õppijad
(osakaal töötavatest õpetajakoolituse üliõpilastest)
Tulemusindikaator: Koolitustel omandatud pädevuste kasutamine
Tulemusindikaator: Partnerite arv, kes kasutab õpetajakoolituse
kvaliteedi hindamisel kokku lepitud indikaatoreid
Teadlasmobiilsuse programm “Mobilitas”
Väljundindikaator: Läbi viidud iga-aastased teadlasmobiilsuse
informatsiooni levitamise ja tulemuste uuringud Eesti
teadlasmobiilsusgrantide välisteadlastest grandihoidjate seas
Väljundindikaator: Välja antud järeldoktorite grandid teadlaste
töötamiseks Eestis
Väljundindikaator: Välja antud tippteadlaste kuni 5-aastased grandid
teadlaste töötamiseks Eestis
Tulemusindikaator: Teadlasmobiilsuse süsteemile positiivse
hinnangu andnud välisteadlaste osakaal Eesti
teadlasmobiilsusgrantide välisteadlastest grandihoidjatest
Tulemusindikaator: Järeldoktoritest grandihoidjate poolt Eesti
teadus- ja arendusasutuse töötajana avaldatud eelretsenseeritud
teaduspublikatsioonide (k.a. toimetusepoolse kinnituskirjaga veel
kirjastamisjärgus olevate publikatsioonide) arv
Tulemusindikaator: Tippteadlaste grantide grandihoidjate osalusel
toimivad rahvusvahelised uurimisgrupid Eestis (k.a. selleks ajaks töö
lõpetanud uurimisgrupid)
Meede 1.2.4 Kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamine
Alameede “Doktorikoolid”

Väljundindikaator: Doktorikooli kaasatud Eesti õppejõudude arv

Väljundindikaator: Doktorikooli riigieelarvelised doktorandid

Leht 68/73

Tegevus 3: Õpetajakoolituse õppekavade analüüs ja arendamine
Tegevus 4: Õppemetoodika ja -sisu uuendamine ning inimressursi
arendamine
Tegevus 5: Õpetajakoolituse juhtimise ja kvaliteedi hindamise
arendamine
Tegevus 1: Kasvanud on välisriikide teadlaste informeeritus
rahvusvahelise kõrgetasemelise teaduskoostöö tegemise võimalustest
Eestis
Tegevus 2: Tõusnud on noorte teadlaste võimalused jätkata
teadlaskarjääri järeldoktorina teadus- ja arendustegevuse valdkonnas
Tegevus 3: Kasvanud on TA&I strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine
Eesti" eelisarendatavates valdkondades teadustööd tegevate
uurimisgruppide rahvusvaheline konkurentsivõime
Tegevus 1: Kasvanud on välisriikide teadlaste informeeritus
rahvusvahelise kõrgetasemelise teaduskoostöö tegemise võimalustest
Eestis
Tegevus 2: Tõusnud on noorte teadlaste võimalused jätkata
teadlaskarjääri järeldoktorina teadus- ja arendustegevuse valdkonnas
Tegevus 3: Kasvanud on TA&I strateegia 2007-2013 "Teadmistepõhine
Eesti" eelisarendatavates valdkondades teadustööd tegevate
uurimisgruppide rahvusvaheline konkurentsivõime

Tegevus 1: Talve- ja suvekoolide, intensiivkursuste ja –praktikumide
ning teiste doktorantidele suunatud ürituste ettevalmistamise,
läbiviimise või osalemisega seotud tegevused
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
juhendamisega seotud tegevused
Tegevus 5: Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste
väljatöötamise või olemasolevate ainekursuste arendamisega ning
nende rakendamisega seotud tegevused, mida viiakse läbi doktorikooli
poolte vahelises koostöös
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
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Väljundindikaator: Doktorikooli riigieelarvevälised doktorandid

Väljundindikaator: Doktorikooli töösse (kaas)juhendajana kaasatud
ettevõtlussektori või avaliku sektori spetsialistide arv

Väljundindikaator: Doktorikooli töösse lektorina kaasatud
ettevõtlussektori või avaliku sektori spetsialistide arv
Väljundindikaator: Doktorikraadi kaitsnud doktorikooli doktorantide
arv kokku
Väljundindikaator: Doktorikraadi nominaalajaga kaitsnud
doktorikooli doktorantide arv

Väljundindikaator: Doktoriõppekavade loodud uute ainekursuste arv

Väljundindikaator: Doktoriõppekavade täiendatud ainekursuste arv

Väljundindikaator: Eesti (kaas)juhendajate arv
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juhendamisega seotud tegevused
Tegevus 6: Teaduse ja doktorikoolide populariseerimisega seotud
tegevused
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
juhendamisega seotud tegevused
Tegevus 6: Teaduse ja doktorikoolide populariseerimisega seotud
tegevused
Tegevus 4: Doktorantide ja doktorantide õpetamisega seotud
õppejõudude ning (kaas)juhendajate õpetamis- ja juhendamisalast
pädevust tõstvate koolituste korraldamise ja koolitustel osalemisega
seotud tegevused
Tegevus 1: Talve- ja suvekoolide, intensiivkursuste ja –praktikumide
ning teiste doktorantidele suunatud ürituste ettevalmistamise,
läbiviimise või osalemisega seotud tegevused
Tegevus 2: Doktorantide interdistsiplinaarsete uurimisprojektide
ettevalmistamise, läbiviimise või osalemisega seotud tegevused
Tegevus 8: Ülikoolide ning era- ja avaliku sektori koostööd arendavate
ürituste ettevalmistamise, läbiviimise või neil osalemisega seotud
tegevused
Kõik tegevused, eriti need, mis otseselt seotud doktorandiga
Tegevus 5: Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste
väljatöötamise või olemasolevate ainekursuste arendamisega ning
nende rakendamisega seotud tegevused, mida viiakse läbi doktorikooli
poolte vahelises koostöös
Tegevus 7: Erialadevahelise Eesti teaduskeele ja -terminoloogia
arendamisega seotud tegevused
Tegevus 5: Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste
väljatöötamise või olemasolevate ainekursuste arendamisega ning
nende rakendamisega seotud tegevused, mida viiakse läbi doktorikooli
poolte vahelises koostöös
Tegevus 7: Erialadevahelise Eesti teaduskeele ja -terminoloogia
arendamisega seotud tegevused
Tegevus 1: Talve- ja suvekoolide, intensiivkursuste ja –praktikumide
ning teiste doktorantidele suunatud ürituste ettevalmistamise,
läbiviimise või osalemisega seotud tegevused
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
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Tulemusindikaator: Doktorikooli poolt korraldatud doktorantidele
suunatud ürituste koguarv

Tulemusindikaator: Doktorikooli Eesti doktorantide arv

Tulemusindikaator: Doktorikooli kaasatud välisõppejõudude arv
(vähemalt 1 AP)

Tulemusindikaator: Doktorikooli välisdoktorantide arv
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juhendamisega seotud tegevused
Tegevus 5: Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste
väljatöötamise või olemasolevate ainekursuste arendamisega ning
nende rakendamisega seotud tegevused, mida viiakse läbi doktorikooli
poolte vahelises koostöös
Tegevus 1: talve- ja suvekoolid, intensiivkursuste ja -praktikumide ning
teiste doktorantidele suunatud ürituste ettevalmistamise, läbiviimise ja
osalemisega seotud tegevused
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
juhendamisega seotud tegevused
Tegevus 6: Teaduse ja doktorikoolide populariseerimisega seotud
tegevused
Tegevus 1: Talve- ja suvekoolide, intensiivkursuste ja –praktikumide
ning teiste doktorantidele suunatud ürituste ettevalmistamise,
läbiviimise või osalemisega seotud tegevused
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
juhendamisega seotud tegevused
Tegevus 5: Doktoriõppekavade raames uute ainekursuste
väljatöötamise või olemasolevate ainekursuste arendamisega ning
nende rakendamisega seotud tegevused, mida viiakse läbi doktorikooli
poolte vahelises koostöös
Tegevus 3: Doktorikoolis osalevate doktorantide õppetöö ja
juhendamisega seotud tegevused tegevus
Tegevus 6: Teaduse ja doktorikoolide populariseerimisega seotud
tegevused

Alameede “Kõrgkoolide ja ettevõtete koostöö”

Väljundindikaator: Väljatöötatud või uuendatud tasemeõppekavade
arv

Väljundindikaator: Väljatöötatud või uuendatud
täiendusõppekavade arv

Väljundindikaator: Välisõppejõudude arv, kes on kaasatud

Tegevus 1: Õppekava struktuuri ja eesmärkide analüüs
Tegevus 10: Koostöösidemete arendamine partnerite esindajatega
Tegevus 10.1: Vajaduste kaardistamine koostöös partneritega,
aruteluseminaride korraldamine haruliitude ja ettevõtjate esindajatega
Tegevus 2: Väljundipõhiselt eesmärgistatud õppekava ja sellega seotud
täiendusõppemoodulite koostamine
Tegevus 1: Õppekava struktuuri ja eesmärkide analüüs
Tegevus 10: Koostöösidemete arendamine partnerite esindajatega
Tegevus 10.1: Vajaduste kaardistamine koostöös partneritega,
aruteluseminaride korraldamine haruliitude ja ettevõtjate esindajatega
Tegevus 2: Väljundipõhiselt eesmärgistatud õppekava ja sellega seotud
täiendusõppemoodulite koostamine
Tegevus 6: Välisõppejõu kaasamine vähemalt 1 (ühe) ainepunkti mahus
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õppetöösse koormusega vähemalt 1 AP

Väljundindikaator: Väljatöötatud või uuendatud taseme- ja
täiendkoolitusõppekavadel õppivate välisüliõpilaste arv

Väljundindikaator: Ettevõtluskogemusega praktikute arv, kes on
kaasatud õppetöösse koormusega vähemalt 1 AP
Väljundindikaator: Ettevõttes praktiseerinud õppejõudude arv
Väljundindikaator: Ettevõttes praktiseerinud üliõpilaste arv
Väljundindikaator: Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkonna lõpetajate arv, kes on õppinud väljatöötatud või
uuendatud tasemeõppekavadel
Tulemusindikaator: Väljatöötatud või uuendatud
tasemeõppekavade lõpetanute arv

Tulemusindikaator: Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkonna lõpetajate osakaal uutel või väljatöötatud
tasemeõppekavadel

Tulemusindikaator: Väljatöötatud või uuendatud
tasemeõppekavade lõpetanute arv

Tulemusindikaator: Väljatöötatud või uuendatud taseme- või
täienduskoolitusõppekavadel õppinud ja kursuse või õppekava
edukalt läbinud välistudengite arv

Tulemusindikaator: Praktika edukalt lõpetanud õppejõudude arv
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õppetöö läbiviimiseks
Tegevus 4: Uutel või kaasajastatud õppekavadel õppe pakkumine
üliõpilastele (REV), kes ei ole immatrikuleeritud riikliku
koolitustellimuse õppekohtadele
Tegevus 7: Õppetöö rahvusvahelise mõõtme tugevdamine uutele või
kaasajastatud õppekavadele ja nendega seotud täiendusõppe
õppekavadele välisüliõpilaste kaasamise kaudu
Tegevus 10.2: Ettevõtluskogemusega inimeste (praktikute) kaasamine
õppetöösse, õppejõudude kogemuste omandamine ettevõtetes või
ühiste õppereiside läbiviimine
Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 4: Uutel või kaasajastatud õppekavadel õppe pakkumine
üliõpilastele (REV), kes ei ole immatrikuleeritud riikliku
koolitustellimuse õppekohtadele
Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 4: Uutel või kaasajastatud õppekavadel õppe pakkumine
üliõpilastele (REV), kes ei ole immatrikuleeritud riikliku
koolitustellimuse õppekohtadele
Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 4: Uutel või kaasajastatud õppekavadel õppe pakkumine
üliõpilastele (REV), kes ei ole immatrikuleeritud riikliku
koolitustellimuse õppekohtadele
Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 4: Uutel või kaasajastatud õppekavadel õppe pakkumine
üliõpilastele (REV), kes ei ole immatrikuleeritud riikliku
koolitustellimuse õppekohtadele
Tegevus 7: Õppetöö rahvusvahelise mõõtme tugevdamine uutele või
kaasajastatud õppekavadele ja nendega seotud täiendusõppe
õppekavadele välisüliõpilaste kaasamise kaudu
Tegevus 10.2: Ettevõtluskogemusega inimeste (praktikute) kaasamine
õppetöösse, õppejõudude kogemuste omandamine ettevõtetes või
ühiste õppereiside läbiviimine
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Tulemusindikaator: Praktika edukalt lõpetanud üliõpilaste arv
Tulemusindikaator: Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia
valdkonna lõpetajate osakaal uutel või väljatöötatud
tasemeõppekavadel
Alameede “Kõrgkooli innovatsioon”
Väljundiindikaator: Tehnoloogiliste lahenduste või teenuste arv
Väljundiindikaator: Toimunud praktiseerimise tegevuste arv
Tulemusindikaator: Tehnoloogilise laheduse või teenus kasutajate
arv praktiseerimise perioodil
Tulemusindikaator: Osalejate arv praktiseerimise tegevustes
Meede 1.2.5 Kohandumine teadmistepõhise majandusega
Teaduse populariseerimise programm “TeaMe”
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Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 4: Uutel või kaasajastatud õppekavadel õppe pakkumine
üliõpilastele (REV), kes ei ole immatrikuleeritud riikliku
koolitustellimuse õppekohtadele
Tegevus 10.3: Kaasajastatud või uute õppekavade rakendamisega
seotud üliõpilaste praktika läbiviimine ettevõtetes ja partnerite juures
Tegevus 1 kuni 4 vastavalt tegevuse iseloomule
Tegevus 1 kuni 4 vastavalt tegevuse iseloomule
Tegevus 1 kuni 4 vastavalt tegevuse iseloomule
Tegevus 1 kuni 4 vastavalt tegevuse iseloomule

Tegevus 1, alategevus 1.1: Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine
erinevate massimeedia vahendite ristkasutuse teel ja teadusmeedia
valdkonna tugevdamine
Väljundindikaator: Programmi vahenditest valminud
Tegevus 2, alategevus 2.1: Teadlaste ja õpetajate koostöös uute LTT
õppekomplektide arv
valdkonna õppematerjalide väljatöötamine või adapteerimine
Tegevus 1.2: Teadusajakirjanduse valdkonna tugevdamine Eestis
Väljundindikaator: Koolitusprogrammis osalenute arv kumulatiivselt
tervikuna
Tegevus 1, alategevus 1.1: Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine
Tulemusindikaator: Programmi vahenditest loodud või toodetud
erinevate massimeedia vahendite ristkasutuse teel ja teadusmeedia
telesaadete keskmine vaadatavus
valdkonna tugevdamine
Tulemusindikaator: Eksperthinnang valminud õppekomplektide
Tegevus 2, alategevus 2.1: Teadlaste ja õpetajate koostöös uute LTT
rakendatavusele üldhariduskoolis
valdkonna õppematerjalide väljatöötamine või adapteerimine
Tulemusindikaator: Koolitusprogrammis osalenutest positiivset
Tegevus 1.2: Teadusajakirjanduse valdkonna tugevdamine Eestis
tagasisidet andnute osakaal
tervikuna
Meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega” teaduse populariseerimise alameede „Teeme”
Tegevus 1: LTT alaseid teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate
Väljundindikaator: Korraldatud ürituste arv
süsteemsete üritustesarjade korraldamine
Tegevus 2: LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendava huvitegevuse
Väljundindikaator: Huvitegevuses osalejate arv
pakkumine
Tegevus 1: LTT alaseid teadmisis ja praktilist tegevust pakkuvate
Väljundindikaator: Koolitatud juhendajate arv
süsteemsete üritustesarjade korraldamine
Tegevus 1: LTT alaseid teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate
Väljundindikaator: Rahvusvaheliste ürituste arv
süsteemsete üritustesarjade korraldamine
Tulemusindikaator: Üritustel osalejate arv
Tegevus 1: LTT alaseid teadmisi ja praktilist tegevust pakkuvate
Väljundindikaator: Programmi vahenditest loodud või toodetud
eetris olnud teadusteemaliste telesaadete arv kumulatiivselt
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süsteemsete üritustesarjade korraldamine
Tegevus 2: LTT valdkonna teadmisi ja oskusi arendava huvitegevuse
pakkumine
Meede 1.2.6 Eesti teadusasutuste rahastamissüsteemi arendamine
Teadus- ja arendusasutuste rahastamissüsteemi reformi ja Eesti Teadusagentuuri käivitamiseprogramm „TeRaS”
Väljundindikaator: ETAG kvaliteedisüsteemi väljaarendamine ja
kirjeldus
Väljundindikaator: Taotluste menetlemise ja koordineerimise
põhimõtete väljatöötamine
Väljundindikaator: Elektroonilise taotlus-, aruandlus- ja
menetluskeskkonna arendamine

Tulemusindikaator: TA rakendamine toimub uutel põhimõtetel

Tegevus 1: Eesti Teadusagentuuri (ETAg) käivitamise ja väljaarendamise
toetamine
Tegevus 2: ETAg-i põhiülesannete elluviimiseks vajaliku korralduse
põhimõtete ja regulatsioonide väljatöötamine ja rakendamine
programmi abikõlblikkuse perioodil 2012 kuni 2015

Tegevus 3: Uurimistoetuste seiresüsteemi väljatöötamine ja
rakendamine
Tegevus 2: ETAg-i põhiülesannete elluviimiseks vajaliku korralduse
põhimõtete ja regulatsioonide väljatöötamine ja rakendamine
programmi abikõlblikkuse perioodil 2012 kuni 2015

