Keskkonnaprogrammi taotluse E-toetuse keskkonda sisestamise juhend
E-toetuse keskkonda https://etoetus.rtk.ee/ on võimalik siseneda mobiil-IDga või ID kaardiga.
Vajutage paremal üleval rohelist nuppu „Alusta uut taotlust“.

Seejärel valige õige taotlusvoor, kuhu soovite enda taotluse esitada. Kõik keskkonnaprogrammi
taotlusvoorud algavad sõnaga „Keskkonnaprogrammi…..“. KIKi kodulehele www.kik.ee on lisatud
toetatavate tegevuste vastava programmi alla viited õigele taotlusvoorule, kuhu saate taotluse esitada.

Seejärel lisage projektile nimi ja vajutage „Salvesta“. Projekti nime saate hilisemas etapis muuta.
Soovitame tutvuda küsimärkide all oleva infoga, kust leiate täpsemad selgitused ja juhised lahtrite
täitmiseks.

1

Sisukord
1.

Taotleja ........................................................................................................................................ 2

2.

Üldandmed .................................................................................................................................. 5

3.

Partnerid ja makse saajad ............................................................................................................ 5

4.

Sisu .............................................................................................................................................. 6

5.

Näitajad ....................................................................................................................................... 7

6.

Tegevused.................................................................................................................................... 8

7.

Eelarve ......................................................................................................................................... 9

8.

Rahastajad ................................................................................................................................. 11

9.

Esitamine ................................................................................................................................... 11

1. Taotleja
Kui hakkate sisestama ettevõtte nime, tekib rippmenüü valikus loetelu ning asutust valides täidab
süsteem automaatselt ära enamus väljad, välja arvatud pildil punaseks märgitud lahtrid.

Kui te olete ise ka makse saajaks, lisage pangakonto number ning tehke märge „Konto omanik, millele
rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks.

Seejärel vastake küsimustele:
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Kontaktisiku andmed tuleb samuti sisestada. Selleks vajutage „Muuda“ nuppu.

Te peate ära muutma sisestaja rolli kas kontaktisikuks või projektijuhiks, lisama ametikoha,
telefoninumbri ja e-posti aadressi ning tegema märke „Isik soovib saada teavitusi e-postile“. Vähemalt
ühel projektile lisatud kontaktisikul peab olema märge, et ta soovib süsteemist saada teateid e-postile.
Vastasel korral ei lase süsteem andmeid salvestada.
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Iga lehel lõpus kuvab teil all paremal nurgas kolme valikut: katkesta, salvesta mustand, salvesta ja jätka.

Kui vajutate „Katkesta“, siis ei ole vorm teile enam muutmiseks avatud. Andmete muutmiseks peate

valima

„Salvesta mustand“ saate vajutada ka siis kui kõik kohustuslikud lahtrid ei ole täidetud ning teie tehtud
muudatused jäävad alles. Kui vajutate „Salvesta ja jätka“ peavad olema eelnevalt kõik kohustuslikud
lahtrid täidetud, vastasel juhul ei lase süsteem salvestada ja annab veateate.
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2. Üldandmed

Kui soovite varasemalt sisestatud projekti nime muuta, siis üldandmete lehel on võimalik seda teha.
Lisage projekti algus ja lõppkuupäev ning kas olete rakendanud või taotlenud vahendeid käesoleva
projektiga sisuliselt seotud tegevuste rahastamiseks. Kui märgite „Jah“ siis tekivad süsteemi
kohustuslikud lahtrid (rahastaja nimi, toetuse täpsustus, kuupäev, summa).

3. Partnerid ja makse saajad
Kui te taotleja lehel ei lisanud pangakonto numbrit ja ei teinud märget „Konto omanik, millele
rakendusüksus teostab toetuse makseid, on ka makse saajaks“, siis tuleb teil lisada makse saaja info.
Selleks valige „Lisa osapool“ ning täitke nõutud väljad.
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Kui te taotleja lehel märkisite, et „Konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetuse makseid, on
ka makse saajaks“, siis Partnerid ja makse saajad lehele võite vajutada salvesta ja jätka ning midagi
täita ei ole vaja.
Juhul kui teie projektis on ka partnereid, saate nad sellel lehel partnerina sisestada.

4. Sisu
Kõik allolevad kohustuslikud lahtrid tuleb täita. Abiks on küsimärkide alt leitav info.
Te peate valima valdkonna ehk alamprogrammi, kuhu teie projekt panustab.
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Seejärel saate lisada projekti väljundi. Vajutage „Lisa uus väljund“ ning valige rippmenüüst ette
seadistatud projekti väljund. Palun valige ainult etteantud väljundite seast.

Projekti spetsiifiliste andmete puhul täitke vaid need väljad, mis kohalduvad vastavalt valitud projekti
väljundi(te)le.

5. Näitajad

Kui vajutate „Lisa näitaja“ tekib teile rippmenüü valik ette seadistatud näitajatest. Palun valida enda
projekti ainult rippmenüü valikus olevatest näitajatest sobilikud. Näitaja algväärtus lisada alati null.
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6. Tegevused
Kõik tegevuste lehele sisestatud tegevused ilmuvad ka eelarve lehele ning nendele tuleb eelarve lehel
lisada abikõlblik summa.

Valige „Lisa tegevus“ ning seejärel saate lisada tegevuse nimetuse ning planeeritud alguse ja lõpu.
Palun jälgige, et tegevuse planeeritud lõpp ei oleks hilisem kui sisestatud projekti lõpp üldandmete
lehel.

Kui teie projektis on üldkulusid või projektijuhtimiskulusid, siis lisage need eraldi tegevustena.
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7. Eelarve
Kui taotletud toetuse määr on kõikidel tegevustel sama, tehke märge „Kõigil tegevustel sama“.

Täitke projekt maksumuse vorm ning seejärel lisage kõigile tegevustele eelarve ehk abikõlblik summa.

Horisontaalseid kulusid täita ei ole vaja.
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Tegevuste abikõlblik summa ei tohi ületada projekti maksumusse lisatud abikõlbliku kulu summat.

Kui projektis võib tegevustel olla erinev toetuse määr, tehke märge „Projekti tegevustel on erinev toetuse
määr“.

Lisage projekti kogumaksumus ja abikõlbliku kulu summa.

Seejärel lisage eelarve ka kõigile tegevustele ning igale tegevusele tuleb eraldi lisada „Tegevuse toetuse
määr“.
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Tegevuste abikõlblik eelarve summa ei tohi ületada projekti maksumusse lisatud abikõlbliku kulu
summat.

8. Rahastajad
Rahastajate lehel ei ole vaja midagi täita, vajutage „Salvesta ja jätka“ ning edasi liigute esitamise
leheküljele.

9. Esitamine
Lugege läbi tingimused ning, et olete nendega tutvunud ja nõustute nendega. Seejärel allkirjastage ja
esitage taotlus.
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