
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  

 

Juhend sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks 

 

 

1. Kasutusel on neli sihtfinantseerimise lepingu vormi: 

- “maksmine teostajale” – kasutada juhul, kui projekti või selle etapi teostamiseks 

on toetuse saaja sõlminud teostajaga töövõtu-; ostu- või muu lepingu(d). 

- “maksmine toetuse saajale” – kasutada juhul, kui toetuse saaja kasutab projekti 

või selle etapi teostamiseks oma tööjõudu ja tegemist on toetuse saaja 

tegevuskulude hüvitamisega. Kasutada ka juhul kui KIK osaliselt hüvitab toetuse 

saaja tegevuskulusid ning osade tööde teostamiseks sõlmib toetuse saaja töövõtu-; 

ostu- või muu sellise lepingu. 

- “riigieelarvelised asutused“ – kasutada juhul, kui toetuse saajaks on riigiasutus, 

kellel on õigus teha riigieelarve alusel kulutusi.  

- “kaasrahastamine“ – kasutada juhul, kui taotletakse toetust projekti 

kaasrahastamiseks (põhirahastajaks ei ole KIK). Kaasrahastamise korral on 

soovituslik lepingu tingimused enne lepingu täitmist KIKiga läbi arutada ja kokku 

leppida. 

 

2. Toetuse saamise õigus tekib pärast sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist. Üldjuhul 

sõlmitakse projekti rahastamiseks üks sihtfinantseerimise leping, projekti täiendaval 

rahastamisel või jätkuprojektide teostamisel sõlmitakse olemasolevale sihtfinantseerimise 

lepingule lisa. 

 

3. Toetuse saajaga sõlmitavas sihtfinantseerimise lepingus määratakse kindlaks projekti 

abikõlblikkuse perioodi algus ja lõpp. 

 

4. Lepingu peab allkirjastama esindusõigust omav isik.  

 

5. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks peab üldjuhul olema eelnevalt läbi viidud 

hanked ja sõlmitud toetuse saaja poolt leping töö teostaja(te)ga. KIK soovitab toetuse 

saajal lisada töövõtu-, või muusse sellisesse lepingusse järgmised punktid, mis selgitavad 

KIKi poolt toetuse saaja eest raha väljamaksmist otse töö teostajale: 

 

5.1  Käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad võib toetuse saaja 

eest välja maksta Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 

5.2  KIK teeb maksed vastavalt keskkonnaministri 31.01.2020 määrusele nr 10 

„Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ ning KIKi ja toetuse saaja 

vahel sõlmitavale sihtfinantseerimise lepingule, mis on avaldatud KIKi veebilehel  alusel. 

5.3  Töövõtja/müüja kinnitab, et on tutvunud nimetatud tingimustega. 

5.4  Töövõtja/müüja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et kui KIK keeldub 

KIKi rahastamistingimuste rikkumise tõttu tellija/ostja eest raha välja maksmast, on tal 

nõudeõigus tellija/ostja ja mitte KIKi vastu. 

5.5  Käesolev leping jõustub samaaegselt KIKi ja tellija/ostja vahel sõlmitava 

sihtfinantseerimise lepingu jõustumisega. 



 

6. Töö teostajaga lepingu sõlmimisel tuleb arvestada ajaga, mis kulub KIKiga 

sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks ja arvete eest tasumiseks. Ei ole soovitatav võtta 

endale kohustusi, mida tähtaegselt täita ei suudeta, näiteks liiga lühikesed arvete tasumise 

tähtajad.  KIKi kogemuse kohaselt esineb projektide dokumentides ja aruannetes 

erinevaid puudusi ja sellisel juhul pikeneb maksete menetlemine puuduste kõrvaldamise 

aja võrra.  

Soovituslikult võiks töövõtulepingutes arvete tasumise tähtajaks olla vähemalt 30 

päeva. 

 

7. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel tuleb täpsustada omaosalus. Omaosaluse all 

peab KIK silmas konkreetset rahalist panust projektis, mida KIK finantseerib. Omaosalus 

peab olema rahaline ja tasutud enne SA KIK tehtavat lõppmakset 

NB! KIK ei aktsepteeri omaosaluse 100% kasutamist alles projekti viimase e. lõppmakse 

teostamiseks. Omaosalus tuleb kasutada kas 100% ettemaksuks või koos KIKiga 

proportsionaalselt tehtud tööde eest tasudes. 

 

8. Sihtfinantseerimise lepingu ja töövõtu vms lepingu sõlmimisel tuleb arvestada KIKi 

finantseerimise tingimustega. Lõppmakset 20% sihtfinantseerimise lepingu summast ei 

maksa KIK välja enne kui on tööd reaalselt lõpetatud, KIKile sihtfinantseerimise lepingu 

täitmise aruanne esitatud ja heaks kiidetud.  

NB! Peale ettemaksu tehakse järgmised maksed juba tehtud tööde eest.  

 

9. Kui soovitakse KIKi tavatingimustest erinevaid rahastamise tingimusi, mis ei ole 

vastuolus keskkonnaministri 31.01.2020 määrusega nr 10, siis tuleb need enne 

sihtfinantseerimise lepingu esitamist KIKiga kokku leppida ning lepingu esitamisel lisada 

lepingule kirjalikud selgitused ja põhjendused. Muudatused peavad kajastuma 

sihtfinantseerimise lepingus. Nende heaks kiitmisel KIKi poolt allkirjastatakse leping. 

Soovitav on erandite puhul enne sihtfinantseerimise lepingu esitamist KIKiga 

konsulteerida ja muudatustes ning erandites kokku leppida.  

 

10. Vastutavad isikud (sihtfinantseerimise leping p. 9) – sihtfinantseerimise lepingus 

fikseeritud kontaktisikud ehk isikud, kellel on toetuse saaja volitus allkirjastada KIKile 

esitatavaid dokumente ning kes vastutavad projekti elluviimise ja raamatupidamisliku 

arvestuse eest. 

 

11. Kui enne sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist ilmneb nõuete rikkumine, sõlmib KIK 

sihtfinantseerimise lepingu nõukogu otsusega võrreldes rikkumise mõju võrra väiksemas 

summas. Kui rikkumise rahalise mõju suurust ei ole võimalik hinnata, kuid esineb 

põhjendatud oht, et täitmata jätmine toob kaasa rahalise mõju, vähendatakse toetust 

sõltuvalt rikkumise olulisusest kuni 50 protsendi võrra. Nõuete olulise rikkumise korral 

keeldutakse lepingu sõlmimisest. 

 

12. Sihtfinantseerimise leping tuleb esitada KIKile infosüsteemi KIKAS kaudu digi- või 

tavaallkirjastatuna. Tavaallkirjastatud lepingu originaal tuleb saata KIKi KIKASe 

väliselt. 


