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KERGLIIKLUSTEEDE TOETUSSKEEMI KORD 

 

 

Sisu tutvustus: Käesolev kord reguleerib Kergliiklusteede toetusskeemi raames esitatud 

taotluste menetlemist ja finantseerimist, toetuse saaja ning EASi õigusi ja kohustusi.  

 

Eesmärk: Kirjeldada taotlustele ja taotlejatele esitatavaid nõudeid, toetuste väljastamist, 

projektide valiku põhimõtteid ja aruandlust. 

 

Kasutusulatus: regionaalarengu keskus, info- ja tugikeskus, järelevalve üksus, 

raamatupidamine. 

 

Vastutaja: regionaalarengu keskus 

 

Seotud dokumendid:  

1. K3 EASile esitatud taotluste menetlemise ja finantseerimise kord 

 

Lisad: 

1. K77 V1 Projekti taotlusvorm  

2. K77 V1 Lisa 1 Projekti eelarve  

3. K77 V1 Lisa 2 Projekti ajakava 

4. K77 V2 Taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontroll-leht 

5. K77 V4 Toetuslepingu tüüpvorm 

6. K77 V5 Projekti vahearuande vorm 

7. K77 V6 Projekti lõpparuande vorm 

8. K77 V7 Projekti kulude aruande ja loetelu vorm 
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1 ÜLDSÄTTED 

1.1 Programmi elluviimise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi 

EAS), võttes aluseks regionaalministri 17.02.2011.a. käskkirjaga nr 1-4/34 kinnitatud 

Kergliiklusteede toetusskeemi programmdokumendi. 

1.2 Toetusskeemi eesmärk on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele kergliiklusteede 

rajamise toetamisega. 

1.3 Kergliiklustee on toetusskeemi mõistes jalg- ja jalgrattatee või kõnnitee, mis on ette 

nähtud jalakäijate
1
 ja jalgratturite liikumiseks. 

1.4 Toetusskeemi indikaatorid: 

1.4.1 toetusskeemi väljundnäitajaks on rahuldatud taotluste arv; 

1.4.2 toetusskeemi tulemusnäitajaks on rajatud kergliiklusteede pikkus (m). 

1.5 Toetusskeemi abikõlblikuks sihtpiirkonnaks on kogu Eesti territoorium, välja arvatud 

Tallinna linn, Tartu linn, Narva linn, Kohtla-Järve linn, Pärnu linn. 

2 TOETUSE ANDMISE ALUSED 

2.1 Abikõlblikud kulud 

2.1.1 Toetusskeemi raames on abikõlblikud need kulud, mis on otseselt vajalikud teeseaduse 

§ 19 lõike 2 alusel kehtestatud tee projekteerimise normidele vastava kergliiklustee 

rajamiseks ja mis aitavad kaasa punktis 1.2 nimetatud toetusskeemi eesmärgi 

saavutamisele. 

2.1.2 Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui on võimalik näidata, et vastavalt 

käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust 

õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu 

ei hüvitata ka muul moel. Kui selles osas ei ole võimalik kindlust saavutada, tuleb 

käibemaksu käsitleda mitteabikõlbliku kuluna.  

2.1.3 Abikõlblike kulude hulka ei arvata tehinguid tulumaksuseaduse mõistes seotud isikute 

vahel, välja arvatud juhul, kui see on vältimatu ja põhjendatud projekti elluviimise 

seisukohast.  

2.1.4 Projekteerimiskulud on abikõlblikud tagasiulatuvalt mitte varasemalt kui 

kergliiklusteede kava kinnitamisest arvates.  

2.1.5 Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne EASiga 

toetuslepingu (edaspidi „toetusleping“) sõlmimist kannab taotleja projektiga 

seonduvad kulud omal vastutusel. 

2.1.6 Toetusskeemi raames toetatakse järgmisi tegevusi: 

2.1.6.1 nõuetekohane uute kergliiklusteede projekteerimine; 

2.1.6.2 omanikujärelevalve läbiviimine 

2.1.6.3 ehitamine (sh turvapiirete, valgustite, pinkide ja prügikastide paigaldamine) 

                                                 
1
 Jalakäija on jalgsi või ratastoolis liikleja. Jalakäijaks loetakse ka rula, rulluiske või -suuski, tõukeratast või -

kelku või muid sellesarnaseid abivahendeid kasutav liikleja. 
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2.1.7 Rajatava kergliiklustee alune maa peab olema taotleja või kaastaotleja omandis või 

valduses. Toetusskeemist ei toetata investeeringuid maareformi seaduse § 31 lõikes 2 

sätestatud maale
2
. 

2.2 Mitteabikõlblikud kulud:  

2.2.1 Toetuse vahenditest ning oma- ja kaasfinantseeringust ei rahastata järgmisi tegevusi ja 

kulusid: 

2.2.1.1 projektijuhtimisega seotud kulud; 

2.2.1.2 tegevused ja nendega kaasnevad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi; 

2.2.1.3 maa soetamise, sundvõõrandamise või valdusse saamisega seotud kulud; 

2.2.1.4 tegevused, mis ei toeta p. 1.2 sätestatud eesmärki. 

2.3 Projektide algus ja ajaline kestus 

2.3.1 Projektiperioodi ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimisest EASis. 

2.3.2 Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 24 kuud. 

2.4 Toetuse ning oma- ja kaasfinantseerimise määr 

2.4.1 Maksimaalne toetus projekti kohta on 320 000 eurot. 

2.4.2 Toetuse määr ei või olla suurem kui 85 % projekti abikõlblikest kuludest. 

2.4.3 Toetust makstakse maksimaalselt 160 eurot rajatava kergliiklustee jooksva meetri 

kohta. 

2.4.4 Taotleja oma- või kaastaotlejate kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% 

projekti abikõlblikest kuludest. 

2.4.5 Omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja poolt tehtavad abikõlblikud 

kulud. 

2.4.6 Kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid kaasfinantseerija poolt tehtavad abikõlblikud 

kulud. 

3 TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLUSELE JA TAOTLEJALE 

3.1 Taotlejale ja kaastaotlejale esitatavad nõuded 

3.1.1 Toetusskeemi raames saavad taotlejaks ja kaastaotlejaks olla üksnes kohaliku 

omavalitsuse üksused. 

3.1.2 Kaastaotleja on toetusskeemi mõistes kohaliku omavalitsuse üksus, kes omab 

arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimisel. 

3.1.3 Taotlejale ja kaastaotlejale kehtivad järgmised üldnõuded: 

3.1.3.1 Taotleja või kaastaotleja peab olema rajatava kergliiklustee ja kergliiklustee aluse 

maa omanik või valdaja või üks omanikest või valdajatest. Nõuded valduse korral: 

3.1.3.1.1 kergliiklustee rajamiseks füüsilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku kinnistule, 

peab taotleja või kaastaotleja kasuks olema seatud reaalservituut, kinnistu 

koormatud reaalkoormatisega või sõlmitud kasutusleping vähemalt viieks aastaks 

projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest arvates; 

                                                 
2
 Maa, mida ei tagastata, erastata ega anta munitsipaalomandisse või mis ei ole jäetud riigi omandisse 

maareformi seaduse paragrahvi 31 lõike 1 alusel, on samuti riigi omandis. 
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3.1.3.1.2 kergliiklustee rajamiseks riigi omandis olevale maale peab riigimaa valitseja 

taotleja või kaastaotleja taotluse alusel olema oma otsusega andnud selleks vajaliku 

suurusega maaüksuse kasutusse või olema seadnud piiratud asjaõiguse vähemalt 

projektiperioodi lõpuni. Maa omaniku ja taotleja või kaastaotleja vahel peab olema 

sõlmitud kokkulepe kergliiklustee edasise hoolduse osas. 

3.1.3.2 taotlejal ja kaastaotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad; 

3.1.3.3 juhul kui taotleja on varem saanud riiklikest või välisvahenditest abi, mis on 

kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtajaliselt ja 

nõutud summas; 

3.1.3.4 taotleja ja kaastaotleja on täitnud varasemate riiklikest või Euroopa Liidu 

toetusskeemidest eraldatud toetuse kasutamise tingimusi; 

3.1.3.5 taotleja peab kinnitama nõutavate vahendite olemasolu toetuse oma- või 

kaasfinantseerimiseks vastavalt punktis 2.4 sätestatud piirmääradele ja tingimustele; 

3.1.3.6 taotlejal ja kaastaotlejal peab olema kehtiv kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusele vastav arengukava; 

3.2 Kergliiklusteede kava 

3.2.1 Kergliiklusteede kava on aluseks toetusskeemist toetuse taotlemisel. 

3.2.2 Kergliiklusteede kava kinnitab regionaalminister. 

3.2.3 Kergliiklusteede kava koosneb punktis 3.1 nimetatud abikõlblike taotlejate punktis 

2.1.6 nimetatud toetatavaid tegevusi sisaldavate projektide loetelust, mille eeldatav 

alguskuupäev ei ole hilisem kui 2011. aasta. 

3.2.4 Kergliiklusteede kavasse võib täiendavalt nimetada reservprojekte, mida on võimalik 

toetada tingimusel, et kergliiklusteede kavasse kantud projektide elluviimise arvelt 

vabaneb piisavalt vahendeid. 

3.3 Taotluse esitamine ja taotlusele esitatavad nõuded  

3.3.1 Taotlusi kergliiklusteede kava projektide osas saab esitada kergliiklusteede kavas 

sätestatud taotluse eeldatava esitamise tähtajani. 

3.3.2 Juhul, kui taotleja ei ole tähtaegselt taotlust EASile esitanud või ei suuda viia 

tähtaegselt esitatud taotlust nõuetega vastavusse, võib Siseministeerium algatada 

kergliiklusteede kava muutmise, millega arvatakse projekt kergliiklusteede kavast 

välja. 

3.3.3 Punktis 3.2.4 nimetatud reservprojektide osas võib taotlusi esitada kuni 31.12.2012 

juhul, kui kergliiklusteede kavasse kantud projektide elluviimise arvelt vabaneb 

piisavalt vahendeid. Vastavate asjaolude ilmnemisel teavitab Siseministeerium 

taotlejat. 

3.3.4 Taotlus toetuse saamiseks esitatakse EASile käesoleva korra lisas toodud 

taotlusvormil. Taotluses sisalduv projekt peab vastama kergliiklusteede kavaga 

kinnitatud eeltaotlusele. Projekt ja taotleja peavad vastama peatükis 2 sätestatud 

nõuetele.  

3.3.5 Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest lisadest: 

3.3.5.1 projekti eelarve; 

3.3.5.2 projekti ajakava; 
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3.3.5.3 projekti oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid; 

3.3.5.4 tee-ehitusprojekt; 

3.3.5.5 load ja kooskõlastused; 

3.3.5.6 omandit või valdust tunnistavad dokumendid (sh lepingud). 

3.3.6 Taotluste vastuvõtmist alustab EAS kergliiklusteede kava jõustumisel. Sellekohase 

teate avaldab EAS oma kodulehel. 

3.3.7 Taotlus esitatakse EASi kodulehel asuva portaali «E-keskkond» kaudu, mille 

esmakordseks kasutamiseks sõlmib taotleja «E-keskkonna» kasutamise lepingu ning 

mille kohustuslikud tingimused on taotlejale kättesaadavaks tehtud EASi portaalis «E-

keskkond», digitaalselt allkirjastatuna elektrooniliselt või paberil kirjalikult. Paberil 

esitamise korral esitatakse lisaks elektrooniliselt taotlusvorm, eelarve ja ajakava. 

4 TAOTLUSTE MENETLEMINE 

4.1 Taotluse registreerimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine  

4.1.1 Kõik taotlused registreeritakse. 

4.1.2 Taotluse menetlemise aeg registreerimise hetkest on üldjuhul kuni 25 tööpäeva. 

4.1.3  EASil on õigus nõuda puuduva informatsiooni esitamist või lisainformatsiooni. 

4.1.4 Taotlejal on kohustus vastata kõigile taotluse kohta esitatud küsimustele ja ta on 

kohustatud võimaldama teostada taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrolli. 

4.1.5 Kui taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse 

sellest viivitamatult taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. 

Üldjuhul antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva. Nimetatud tähtaja võrra 

pikeneb menetlusaeg. 

4.1.6 Taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks tunnistamiseks: 

4.1.6.1 peavad toetusskeemi nõuded taotlejale või taotlusele olema täidetud; 

4.1.6.2 ei tohi taotluses olla esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid ja taotleja ei tohi 

mõjutada pettuse või ähvardusega või muul viisil õigusevastaselt otsuse tegemist; 

4.1.6.3 peab taotleja võimaldama teostada taotluse või taotleja nõuetele vastavuse kontrolli. 

4.2 Taotluse rahuldamine 

4.2.1 Kui taotlus vastab nõuetele, teeb EAS taotluse rahuldamise otsuse. EASil on õigus 

keelduda otsuse tegemisest, kui taotluse ja/või taotleja nõuetele vastavuse 

kontrollimisel ei ole lähtutud käesolevast korrast, suunates taotluse tagasi vastava 

toimingu uuesti sooritamiseks. 

4.2.2 Juhul, kui taotleja ei ole tähtaegselt taotlust EASile esitanud või ei suuda viia 

tähtaegselt esitatud taotlust nõuetega vastavusse, teeb EAS Siseministeeriumile 

ettepaneku muuta kergliiklusteede kava ning arvata projekt kergliiklusteede kavast 

välja. 

4.2.3 Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning 

kehtestatakse tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:  

4.2.3.1 toetuse saaja;  

4.2.3.2 projekti nimetus; 
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4.2.3.3 toetuse suurus;  

4.2.3.4 toetuse oma- ja/või kaasfinantseeringu määr;  

4.2.3.5 projekti elluviimise algus- ja lõpptähtaeg;  

4.2.3.6 toetuse väljamaksmise tingimused;  

4.2.3.7 aruandluse esitamine.  

4.2.4 Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib EAS toetuse saajaga toetuslepingu.Kui 

toetuslepingut ei ole võimalik toetuse saaja poolsetel põhjustel 20 tööpäeva jooksul 

sõlmida, tunnistab EAS taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks ning teeb 

Siseministeeriumile punktis 4.2.2 nimetatud ettepaneku. 

5 TOETUSE  VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED, TOETUSE 

SAAJA JA EASi ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

5.1 Toetuse väljamaksete teostamise tingimused 

5.1.1 Toetus makstakse välja toetuse saajale vastavalt toetuslepingus toodud tingimustele. 

Kui toetus makstakse välja etapiviisiliselt, eelneb väljamaksele (vahe)aruande 

kinnitamine. 

5.1.2 EAS teeb toetuse väljamaksed hiljemalt 20 tööpäeva jooksul pärast toetuse saajalt 

vastavasisulise maksetaotluse saamist. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse 

ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse saajale ja määratakse tähtaeg 

puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva. 

5.1.3 Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul osa toetusest välja maksta avansilise 

ettemaksena. Avansilise ettemakse suurus ei tohi üldjuhul ületada 20% toetuse 

kogumahust. Põhjendatud juhtudel võib taotleda avansilist ettemakset kuni 60% 

toetuse kogumahust. 

5.1.4 Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul toetust välja maksta osaliselt tasutud 

kuludokumentide alusel, st pärast saajale kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu 

tasumist. 

5.1.5 Kui toetuse saaja on saanud punktis 5.1.3 nimetatud ettemakseid, makstakse 20% 

toetuse kogumahust toetuse saajale välja pärast lõpparuande kinnitamist EASi poolt. 

5.1.6 Sularahamakseid võib projekti vahenditest teha ainult kuni 35-euroste 

kuludokumentide alusel ning sularahamaksed ei tohi ületada 10% projekti üldmahust, 

kui toetuse väljamaksmine toimub vastava avalduse alusel vastavalt punktile 5.1.7. 

5.1.7 Kõik projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või 

kaastaotleja(te)le kuuluva(te)lt pangakonto(de)lt. 

5.2 Toetuse saaja kohustused 

Toetuse saaja on kohustatud: 

5.2.1 tagama toetuslepingus ettenähtud oma- ja/või kaasfinantseeringu. 

5.2.2 kasutama toetust vastavuses toetuslepinguga. 

5.2.3 tagastama EASile toetuse osaliselt või täies ulatuses, kui: 

5.2.3.1 ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud; 

5.2.3.2 toetust on kasutatud mitte-eesmärgipäraselt; 
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5.2.3.3 ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti läbiviimist 

või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib osutuda 

võimatuks; 

5.2.3.4 toetuse saaja on projekti teostamise ajal andnud valeandmeid või varjanud andmeid; 

5.2.3.5 viie aasta jooksul alates projekti lõppemisest on rikutud punkti 5.2.16 tingimusi; 

5.2.3.6 toetuse saaja ei ole täitnud lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt. 

5.2.4 kandma pärast projekti lõppu EASile tagasi avansilise ettemakse osa, mis jääb üle, kui 

projekt teostatakse väiksemate kuludega, kui projekti eelarves esialgselt ettenähtud. 

5.2.5 esitama EASi poolt ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni 

ja aruanded.  

5.2.6 tagama, et toetuse saaja ning kaastaotleja(d) peavad eraldi raamatupidamisarvestust 

toetuse ning oma- või kaasfinantseeringu kasutamise kohta; samuti tagama, et toetuse 

saaja ja kaastaotleja(te) raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid 

kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kuludest ning kulu- ja 

maksedokumentidest selgelt eristatavad; 

5.2.7 taotlema EASilt projekti eelarves muudatusi, kui need on suuremad kui 10 % projekti 

eelarvest; 

5.2.8 taotlema EASilt nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste või 

eesmärkide muutmiseks; 

5.2.9 kandma kõik kulud, mis tulenevad objekti kallinemisest võrreldes toetuslepingus 

kajastatud summaga; 

5.2.10 võimaldama teostada kohapealset kontrolli ja auditit ning järelevalvet toetuse ning 

oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, 

soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas, sh võimaldama kontrollijal 

juurdepääsu kõikidesse ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, 

rendib või mistahes muul moel kasutab, ning ühtlasi tagama samasuguse võimaluse 

viia samasugune kontroll läbi kaastaotleja(te) juures; 

5.2.11 andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul 

arvates vastava teate saamisest; 

5.2.12 osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi; 

5.2.13 riigihangete seaduse subjektina järgima hangete läbiviimisel riigihangete seaduses 

kehtestatud nõudeid; 

5.2.14 näitama toetuse kasutamisel EASi poolt etteantud viisil, et tegemist on toetusskeemist 

saadud toetusega; 

5.2.15 säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 12 taotluse, toetuse ja 

projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjale 7 aastat; 

5.2.16 tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse 

taotluses ning toetuslepingus toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul 

projekti lõppemisest, ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad 

nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi; 

5.2.17 kooskõlastama EASiga toetuse eest loodud ja soetatud vara osas õiguste üleandmise 

korral üleandmise tingimused ning edasise vastutuse vara sihtotstarbelise kasutuse 

eest; 
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5.2.18 Viivitamatult kirjalikult informeerima EASi 

5.2.18.1 kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või 

võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, sh aadressi või volitatud 

esindajate muutumisest jne ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud 

avalikus registris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu; 

5.2.18.2 projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest 

tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast 

otstarbekusest; 

5.2.19 tagama projekti elluviimisesse kaasatud partneritega sõlmitud koostöökokkuleppe ning 

muude asjakohaste korraldustega projekti elluviimisega seotud kohustuste täitmise 

kaastaotleja(te) poolt. 

5.3 Toetuse saaja õigused 

Toetuse saajal on õigus: 

5.3.1. teha projekti eelarves muudatusi, mis on kuni 10 % projekti eelarvest;  

5.3.2. saada EASilt informatsiooni ja nõuannet, mis on seotud punktis 3.3 nimetatud nõuete 

ja punktis 5.2 nimetatud kohustuste täitmisega. 

5.4 EASi kohustused 

EAS on kohustatud: 

5.4.1 tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma 

koduleheküljel; 

5.4.2 teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides 

tehtud muudatustest; 

5.4.3 läbi vaatama punktides 5.2.7 ja 5.2.8 nimetatud taotlused hiljemalt 25 tööpäeva 

jooksul. Muudatusotsuse alusel viiakse muudatused sisse toetuslepingusse; 

5.4.4 küsima Siseministeeriumi seisukohta juhul, kui toetuse saaja soovib muuta projekti 

eesmärke või tegevusi; 

5.4.5 heaks kiitma või tagasi lükkama punktis 5.2.5 nimetatud aruanded hiljemalt 20 

tööpäeva jooksul nende laekumisest. EAS on kohustatud viivitamatult teavitama 

toetuse saajat punktis 5.2.5 nimetatud aruannete ja punktis 5.1.2 nimetatud 

maksetaotluse heakskiitmise või tagasi lükkamise otsusest; 

5.4.6 pärast toetuslepingu sõlmimist tegema oma veebilehel kättesaadavaks järgmise 

informatsiooni: 

5.4.6.1 toetuse saaja nimi; 

5.4.6.2 projekti nimetus; 

5.4.6.3 toetuse ja projekti kogumaht; 

5.4.6.4 projekti ajaline kestus. 

5.4.7 mitte avaldama taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni 

(välja arvatud punktis 5.4.6 nimetatud informatsioon) ega dokumente, välja arvatud 

õigusaktides sätestatud juhtudel. 
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5.5 EASi õigused 

EASil on õigus:  

5.5.1 teostada kohapealset kontrolli ja auditit toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu 

kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja 

teostatud tööde osas; 

5.5.2 nõuda taotluses sisaldunud projekti tegevuste ja kulude kohta mis tahes täiendavate 

andmete ja dokumentide esitamist; 

5.5.3 vähendada toetust, juhul kui toetuse saaja oma- ja kaasfinantseering väheneb alla 

projekti eelarves ja toetuslepingus toodud määra; 

5.5.4 projekti eelneva etapi käigus tehtud toetuse kasutamise tingimustele mittevastavate 

kulude võrra vähendada projekti järgneva etapi eest väljamakstavat toetust; 

5.5.5 nõuda toetus tagasi või keelduda osaliselt või kogu toetuse väljamaksmisest, kui: 

5.5.5.1 ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud; 

5.5.5.2 toetust on kasutatud mitte-eesmärgipäraselt; 

5.5.5.3 ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti läbiviimist 

või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks või see on võimatu või võib osutuda 

võimatuks; 

5.5.5.4 projekti teostamise ajal on toetuse saaja andnud valeandmeid või varjanud andmeid 

5.5.5.5 viie aasta jooksul alates projekti lõppemisest on rikutud punkti 5.2.16 tingimusi; 

5.5.5.6 toetuse saaja ei ole täitnud lepingust tulenevaid kohustusi korrektselt. 


