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Kogu projektiga seotud 
kirjavahetus toimub

E-toetuse postkasti 
kaudu.

Üldist
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E-toetuses saate ise muuta projekti 
kontaktisikuid ( ja seda, kas nad soovivad teavitusi saada)

Üldist (2)
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1. Kõige aluseks on toetuse andmise 
tingimused (TAT): https://kik.ee/sites/default/files/Toetuse%20andmise%20tingimused.pdf



Homse hoidjad

2. Projektileping
(sh muudatused)
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Abikõlblikkuse periood 
(AK periood)

• Märgitud E-toetuses lehel „Üldandmed“ ja ka 
projektilepingus

• Kõige varasem AK perioodi algus on 
valikukomisjoni otsuse kuupäev 23.09.2022 

• Kõige hilisem AK perioodi lõpp: 30.04.2024

NB! Abikõlblikkuse
perioodil tuleb teha
projekti tegevused ja
kulud

Lõppmaksetaotlus esitatakse 
45 kalendripäeva jooksul 
pärast AK perioodi lõppu.

TAT p 8
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Hanked
Kui hanke eeldatav maksumus käibemaksuta on :

 üle 60’000 euro, siis kehtivad avatud 
hankemenetluse reeglid/tähtajad

 lisada KIKi töötaja riigihangete registris 
vastava hanke juurde kui „vaatleja“

 Soovitav on jätta KIKile hankedokumentide 
läbivaatamiseks vähemalt nädal aega.

 üle 30 000 €, viia hange läbi riigihangete 
registris:

 enne hanketeate registris avaldamist esitada 
KIKile ülevaatamiseks hanke alusdokumentide 
eelnõud / lisada RHRi hanke juurde vaatlejaks;

 Üle 20 000 € -> esitada lähteülesande
kirjeldus ja võtta sõltumatutelt
pakkujatelt kirjalikult vähemalt kolm
hinnapakkumist;

• Pakkumuste esitamiseks minimaalselt 3 
tööpäeva

TAT p 23



Pärast hanke läbiviimist tuleb esitada 
hankedokumendid ja leping E-toetuse kaudu:

1.

2. NB! Kindlasti 
lisada 
allkirjastatud 
lepingu fail 

NB!>20 000: 
lähteülesanne, 
pakkumused, 
protokollid (v.a. 

RHR hangete 
puhul)

NB! Kui Hanke/ostu andmeid sisestatud pole, siis pole võimalik ka lepingut lisada (sh töölepingut)



Hankelepingu muutmine
Enne hankelepingu muutmist tuleb esitada KIKile
üle vaatamiseks muudatuse eelnõu.

Samuti tuleb esitada enne hankelepingu reservi
kasutamist KIKile reservi kasutamise põhjendus.

NB! Iga hankelepingu 
muudatus peab 
olema kooskõlas 

Riigihangete 
seaduse § 123 –

fikseerige 
põhjendused 

kirjalikult

Ettenägelik hankija teeb juba riigihanget ette valmistades pingutusi, et
vajaduse ilmnemisel oleks riigihanke alusdokumentides olemas
lepingu muutmise regulatsioon, seda eriti juhul, kui tegemist on
pikemaajaliste lepingutega.

Kui lepingus on ette nähtud lepingu muutmise võimalus ning
muudatuse ulatus, sisu ja kohaldamistingimused (näiteks hinna
läbivaatamise kohta, olid riigihanke alusdokumentides selgelt, täpselt ja
ühemõtteliselt ette nähtud ning sealjuures ei muudeta lepingu üldist
olemust), siis on hankelepingu muudatused lubatud.
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Hangete plaan ja maksete prognoos

Uuendatud hangete plaan ja
maksete prognoos aastate
lõikes tuleb esitada igal aastal
iga kvartali lõpus järgneva kuu
10. kuupäevaks:

• 10. jaanuariks, 

• 10. aprilliks, 

• 10. juuliks, 

• 10. oktoobriks 

NB! Esitada hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse rahuldamise otsuse 
kättesaamisest (projektilepingu p 7.1)
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Maksed

• Ettemakse taotlus

• Kuludokumendi esitamine / 
Ettemakse kasutamise tõendamine

Maksetaotluste, 

ettemaksetaotluse ja ettemakse 

kasutamise tõendamise 

menetlemise aeg on 

kuni 30 kalendripäeva nõuetele 

vastava dokumendi E-toetuses 

esitamisest arvates



Kõik maksed esitada läbi 
E-toetuse keskkonna:

NB! Sisestada saavad kõik 
kontaktisikud. 

Esitada tohib ainult
seaduslik (või volitatud)
esindaja.

Kuludokumendi 
menetlus algab 
sellest hetkest, 
kui see on 
ESITATUD
seisundis.



Ettemakse taotlus

• Põhjendatud juhul maksab KIK toetust välja
etapiviisiliselt ettemaksetena maksetaotluse
alusel:

• Esimene ettemakse 10–30% toetusest makstakse
mitte varem kui 20 tööpäeva pärast projektilepingu
sõlmimist;

• järgmised ettemaksed, mille suurus on 10-30%
toetusest, tehakse toetuse saajale, kui eelmise
ettemakse kasutamine on tõendatud 60% ulatuses ja
sellele eelnevad ettemaksed on tõendatud 100%
ulatuses tasutud kuludokumentide alusel.

• Kui toetus on makstud ettemaksetena, peab
ettemaksete kasutamine olema lõppmakse
taotlemise ajaks tõendatud tasutud
kuludokumentide alusel.

NB! Ettemakse juurde ei pea 
esitama ühtegi dokumenti.

Asutustele, kes saavad 
kasutada sildfinantseerimise
võimalust, tehakse projekti 
maksed ainult tegelike 
kulude alusel.

TAT p 24
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Milliseid 
dokumente 
peab 
väljamakse 
teostamiseks 
esitama?

Info KIK kodulehel:
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Kuludokumendid
• Toetus makstakse toetuse saajale pärast

kuludokumendi esitamist tasutud
kuludokumentide alusel.

• Iga lepingu esimese väljamakse alus on
projekti käigus sõlmitud hankeleping koos
hankemenetluse toimumist tõendavate
dokumentidega.

• Kui projekti eelarve sisaldab kaudseid kulusid,
siis need moodustavad 15% projekti
otsestest abikõlblikest personalikuludest
ning neid ei hüvitata kuludokumentide alusel,
vaid arvestatakse automaatselt E-toetuses
kuludokumendiga esitatud otsestest
abikõlblikest personalikuludest.

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

• arvete koopiad

• üleandmist ja vastuvõtmist tõendavate
dokumentide koopiad;

• raamatupidamise kirjend arve
kajastamise kohta;

• kulu tasumist tõendav dokument tuleb
esitada nii toetuse kui ka
omafinantseeringu kohta;

• projektipõhine kulutuste väljavõte
raamatupidamisest (esimese ja viimase
väljamakse juures).
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Kulude tasumisest

NB! Erandina loetakse abikõlblikuks kulud,

mille kohta on arve esitatud abikõlblikkuse

perioodil (kulude tekkimise aluseks olevad

tegevused on toimunud projekti abikõlblikkuse

perioodil) ning kulude eest on tasutud 30

kalendripäeva jooksul abikõlblikkuse perioodi

lõppkuupäevast.

Lõppmakse suurus on vähemalt 

10% toetusest ja see makstakse 

toetuse saajale tasutud 

kuludokumentide alusel pärast seda, 

kui KIK on kinnitanud lõpparuande. 
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Personalikulud
• projekti heaks tööle määratud töötajate kulu,

mis hõlmab tegelikku projektiga seotud
töötasu + töötasust kinnipeetavaid seaduses
ettenähtud makse.

• Töötajaga peab olema sõlmitud kirjalik
tööleping või töölepingu lisa või tehtud
käskkiri või otsus, millest selguvad töötaja
projektiga seotud
tööülesanded/ametikohustused ning töötasu
suurus.

• Kui töölepingus, selle lisas, käskkirjas või
otsuses ei ole sätestatud projektiga seotud
tööülesannete osakaalu kogu tööst, tuleb
tööaja kohta täita tööajatabelit.

KOHUSTUSLIKUD DOKUMENDID:

• esimese makse puhul tööleping ja 
ametijuhend, kus on eristatavad töötaja 
ülesanded projekti elluviimisel (sh tasustamise 

põhimõtted, millest nähtub, et palk on põhjendatud ja 
mõistlik ning tööülesanded on sisult abikõlblikud; kui 
töölepingus, selle lisas, käskkirjas või otsuses ei ole 
sätestatud projektiga seotud tööülesannete osakaalu 

kogu tööst, tuleb tööaja kohta esitada tööajatabel);

• palga arvestuse alusdokument (palgalipik või 

raamatupidamise väljavõte eristatavate töötasuosade 

kohta), millele on lisatud TS raamatupidamise 
kirjend personalikulude kajastamise kohta;

• maksedokumendid (maksekorraldused), mis 
näitavad kogu töötasult arvestatud 
seadusjärgsed tööandja maksud ja töötaja 
töötasu.
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Välispartneri kulud

Välispartneri kulude tõendamiseks piisab,
kui toetuse saaja esitab KIKile selle
välispartneri kulude abikõlblikkuse
auditiaruande:

• mis on teostatud sõltumatu ja
sertifitseeritud sama riigi audiitori poolt,

• kus on sätestatud, et selle partneri kulud
on tehtud vastavalt:

• EMP rakendusmäärusele,

• toetuse andmise tingimustele,

• kohalikule seadusandlusele ja

• üldtunnustatud raamatupidamistavale.

NB! Kui välispartner on avaliku 
sektori organisatsioon ja tal on 
endal finantskontrolli teostav 

audiitor, siis ei pea eraldi välist 
auditit tellima.

Audiitor peab olema projektist 
ja projekti raamatupidamisest 

sõltumatu.
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Projekti muutmine
• Projektilepingut võib KIK muuta põhjendatud 

juhul ja toetuse saaja E-toetuse keskkonna 
kaudu esitatud avalduse alusel;

• Toetussummat ei suurendata;

• Projekti muudatused vajavad projektilepingu 
muutmist:

• kui need mõjutavad Projekti põhieesmärki 

• või tulemust 

• või nende sisuks on Projekti kululiigi
summa muutmine rohkem kui 10%
(personalikulude puhul 20%) kululiigi
kogusummast võrreldes lõpptaotluses
oleva eelarvega.

NB! Kui muudatus vajab 
projektilepingu muutmist, siis on 

muudatusega seotud kulud 
abikõlblikud pärast projektilepingu 

muudatuse jõustumist.

TAT p 22
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Aruandlus
• Vahearuanne – tuleb esitada: 

• 31.12.2022 seisuga hiljemalt 15.01.2023

• 31.12.2023 seisuga hiljemalt 15.01.2024

• Lõpparuanne tuleb esitada koos 

lõppmaksetaotlusega E-toetuse 

keskkonna vahendusel 45 kalendripäeva 

jooksul pärast projekti abikõlblikkuse 

perioodi lõppu;

TAT p 26.5 – 26.7



Avalikustamine
Lähtuge koostatud kommunikatsiooniplaanist

• vähemalt kolm teavitustegevust

• projekti info eraldi veebilehel või organisatsiooni olemasoleva
veebilehe juurde loodud spetsiaalsel veebilehel. Projekti teavet
peab regulaarselt ajakohastama eesti ja inglise keeles;

• teave projekti, selle edenemise, saavutuste ja tulemuste kohta,

• koostöö kohta Islandi Liechtensteini ja/või Norra asutustega, 

• asjakohaseid fotosid, 

• kontaktandmeid ning selget viidet programmile ning EMP ja Norra 
finantsmehhanismidele;

Toetust antakse 
Euroopa 
Majanduspiirkonna 
Finantsmehhanismist

Doonorriikideks on 
Norra, Island, 
Liechtenstein

NB! Tegemist ei ole EL toetusega!
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Avalikustamine (2)
Projekti elluviija paneb projekti elluviimise ajaks igale
tegevuskohale üles stendi, mis vastab
kommunikatsiooni- ja kujunduskäsiraamatu nõuetele
ning järgmistele tingimustele:

• tegevuseks eraldatud avaliku sektori vahendid
ületavad 50 000 eurot;

• tegu on mingi füüsilise eseme ostu, infrastruktuuri-
või ehitusprojekti rahastamisega.

• Stendi 

minimaalsed 

mõõdud:

• 200 x 300 mm 

• Stend peab 

olema 

välitingimusteks 

sobilik
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Aitäh!


