PARTNERLUSLEPING nr
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), registrikoodiga 90006006, asukohaga
Lasnamäe 2, 11412, Tallinn, mida esindab juhatuse liige Alo Ivask põhikirja alusel
ja
xxxx (edaspidi Liit), registrikoodiga xxxxxxx, mida esindab juhatuse liige nimi põhikirja
alusel,
keda nimetatakse edaspidi eraldi Pool või mõlemad koos Pooled, sõlmivad lepingu (edaspidi
Leping) alljärgnevas:
1. Üldsätted
1.1. Lepingu dokumendid koosnevad Lepingust ning Lisadest, mis on Lepingu lahutamatud
osad Lepingu sõlmimisel või milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu
sõlmimisel on lepingu lisaks ideekonkursile esitatud idee koos selle lisadega.
1.2. Ükski Lepingust tuleneva õiguse realiseerimisel või kohustuse täitmisel esinev viivitus ei
tähenda sellest õigusest ja kohustusest loobumist ning ühegi õiguse eraldi või osaline
täitmine ei välista selle õiguse täies mahus teostamist.
1.3. Lepingu üksiku sätte kehtetus selle vastuolu tõttu seadusega ei too kaasa kogu Lepingu
või selle teiste sätete kehtetust. Seadusega vastuolus oleva sätte ilmnemisel teevad Pooled
oma parimad jõupingutused selle sätte asendamiseks seadusega kooskõlas oleva sättega.
2. Lepingu eesmärk ja ese
2.1. Lepingu eesmärgiks on reguleerida Liidu poolt väliskaubandus- ja ettevõtlusministri
31.03.2015 käskkirjas nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse
arendamiseks“ (edaspidi Programm) nimetatud tegevuste elluviimine Programmi
partnerina. Liidu poolt Programmi raames elluviidavad tegevused on piiritletud Liidu
poolt ideekonkursile esitatud idee tegevustega. Tegevusi rahastatakse Euroopa
Regionaalarengufondi vahenditest.
2.2. EAS on Programmi mõistes Programmi elluviija ja samuti rakendusüksus, kes muuhulgas
kontrollib toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetele vastavust ja
kulude abikõlblikkust ning teeb Programmi partnerile toetuse väljamakse või keeldub
sellest.
2.3. Liit on Programmi punktis xxx nimetatud partneriks, kes teostab Programmi raames
toetatavaid tegevusi ning teeb abikõlblikke kulusid. Liidu poolt Programmi partnerina
elluviidavad tegevused, nende elluviimise ajakava ning eelarve on sätestatud Liidu poolt
ideekonkursile esitatud idee esitusvormis, mis on käesoleva lepingu lisaks (Lisa 1).
2.4. Lepingu esemeks on EASi ja Liidu vahelise partnerlussuhte reguleerimine Euroopa Liidu
toetuse (edaspidi sihtfinantseering) kasutamisel, et tagada Liidu poolne Lepingule vastav
tegevus.
3. Tegevuste alused
3.1. Pooled lähtuvad Lepingu täitmisel, sh abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude
määratlemisel eelkõige järgmistest õigusaktidest ja dokumentidest:
3.1.1. Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT
L 352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus);
3.1.2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse
ühissätted
Euroopa
Regionaalarengu
Fondi,
Euroopa
Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning
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Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ)
nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320−469);
3.1.3. perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus;
3.1.4. väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.15 käskkiri nr 15-0094 „Toetuse andmise
tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“;
3.1.5. Vabariigi Valitsuse 01.09.2014.a. määrus nr 143 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“;
3.1.6. Vabariigi Valitsuse 12.09.2014.a. määrus nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning
Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”;
3.1.7. Ideekonkursi tingimused.
3.2. Vastavate õigusaktide muutmisel lähtuvad Pooled nende uutest versioonidest.
4. Aruandlus ja väljamaksed
4.1. Liit kohustub esitama EASile aruandlust järgmiselt:
4.1.1. maksetaotlus koos kuludokumentide ja tasumist tõendavate dokumentidega ning
tõenditega kasusaajate rahalise panuse kohta mitte sagedamini kui üks kord kvartalis;
4.1.2. vahearuanne EASi poolt etteantud vormil järgmiselt:
4.1.2.1. pp.kk.aaaa
4.1.2.2. pp.kk.aaaa
4.1.3. lõpparuande EASi poolt etteantud vormil hiljemalt pp.kk.aaaa. Projekti lõpparuandega
peavad olema täidetud idee esitamisel toodud tulemused ja väljundid.
4.2. Eelnimetatud aruandlus ning maksetaotlused esitatakse EASile e-teeninduse kaudu ja
vastavalt e-teeninduses toodud dokumentide vormidele.
4.3. EAS teeb Liidule väljamakse pärast kuluaruande kontrollimist ning kinnitamist.
Ettemakseid ei tehta. Kui aruande menetlemisel avastatakse mitteabikõlblikke kulusid,
kinnitatakse aruanne ning tehakse väljamakse üksnes abikõlblike kulude osas. Juhul kui
kulude mitteabikõlblikkus selgub pärast väljamakse tegemist, kohustub Liit tagastama
vastava summa EASi nõudmisel.
4.4. Väljamakse tehakse maksimaalselt 70% ulatuses abikõlblikest kuludest.
Omafinantseering peab olema vähemalt 30% abikõlblikest kuludest ning vähemalt pool
sellest peab olema kasusaajate rahaline panus. Kasusaajate rahalist panust tuleb tõendada
kas pangakonto väljavõttega või arhiveerimistunnusega maksekorraldustega.
5. Teavitamine
5.1. Liit teavitab avalikkust vastavalt Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2014. a määruses nr
146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord”
(edaspidi teavitusmäärus) kehtestatud tingimustele ja korrale, et tegemist on
struktuuritoetusega, kasutades selleks ettenähtud sümboolikat.
5.1.1. Koos struktuurifondide rahastamisest teavitamisega teavitab Liit avalikkust ka sellest,
et toetus on saadud EASi kaudu, kasutades teavitamiseks EASi logo, mis ei või olla suurem
kui struktuurifondide logo, vastavalt EASi veebilehel avaldatud juhendmaterjalile
https://www.eas.ee/teavitamine.
5.1.2. Teavitusmääruse § 3 järgi peab Liit avalikkusele mõeldud kõnes või tekstis nimetama
vähemalt seda fondi, millest tegevusi rahastati. Kirjutades ise või tellides oma projekti
kohta artikleid või pressiteateid või avaldades infot sotsiaalmeedias, tuleb lisada lause: „…
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projekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu
Fondi vahenditest …“. Liidu kohustus on tagada, et finantseerimisallikatele on viited
olemas ja teha selleks kõik võimalik, andes vajadusel teavituskohustusest teada ka
ajakirjanikule, tehes ajakirjanikule vajadusel pöördumine, et vastavad viited lisataks.
5.1.3. Juhul kui teavitamiskohustust ei täideta, on EASil õigus vähendada väljamakset või
nõuda tagasi vastavalt Vabariigi Valitsuse 01.09.2014.a. määrus nr 143 „Perioodi 2014–
2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise
ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 21 lõikele 4 viis protsenti
tegevuste maksumusest.
6. Vähese tähtsusega abi (edaspidi VTA)
6.1. Sõltuvalt Liidu poolt elluviidavatest tegevustest võib nende tegevuste raames ettevõtjatele
antav eelis olla käsitletav vähese tähtsusega abina VTA määruse artikli 3 mõistes. VTA
saajateks on projekti tegevustes osalevad ja nendest tegevustest otsest kasu saavad
ettevõtted ehk kasusaajad, kelle üle peab Liit eraldi arvestust ning konkurentsiseaduse 6.
peatükis toodud kohustuste täitmine peab olema tagatud.
6.2. VTA andmisel kohustub Liit:
6.2.1. pidama arvestust VTA saajate üle projekti tegevustes osalevate ettevõtjate/kasusaajate
lõikes täites selleks Lisas 4 toodud kasusaajate kontroll-lehte ning esitama andmed
koos aruandlusega EASile;
6.2.2. kontrollima kasusaaja VTA jääki enne tegevuste elluviimist ja veenduma, et VTA jääk
võimaldab kasusaajal tegevustes osaleda;
6.2.3. teavitama kasusaajat, et tegevustes osalemisel arvestatakse ettevõtjale VTAd ning
teatama kasusaajale eeldatava VTA summa;
6.2.4. kontrollima enne VTA andmist, et kasusaaja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa
Komisjoni (EL) määruse nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise
kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187,
26.2.2014, lk 1-78) artikli 2 punkti 18 tähenduses;
6.2.5. kasutama etteantud vormi kasusaajate registreerimiseks ja edastama ettevõtjate
nimekirja enne kasusaajate tegevustesse kaasamist EASile vastavuskontrolli juhul, kui
ettevõtja saab projekti käigus VTA-d 1000 eurot või rohkem. Vajadusel tuleb esitada
ka kontserni liikmete skeem ning osaleja bilanss ja kasumiaruanne abi andmisele
eelnenud viimase majandusaasta kohta.
6.2.6. kontrollima, et kasusaaja ei tegutse järgmistes välistatud valdkondades:
6.2.6.1. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise
eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr
1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 289—302) artikli 3 lõikes 3 nimetatud
valdkonnas (tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine);
6.2.6.2. VTA määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud valdkondades (põllumajandustoodete
esmatootmine, kalandus ja vesiviljelus);
6.2.6.3. väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 31.03.15 käskkirja nr 15-0094 „Toetuse
andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktis 6.9.8 nimetatud
valdkonnas (hasartmänguvaldkond).
6.2.7. pärast projekti raames elluviidava tegevuse toimumist korrigeerib idee esitaja lõpliku
üritusel osalejate nimekirja ja vajadusel VTA summasid kontroll-lehel ning esitab need
koos aruandega EASile.
6.3. Juhul kui selgub, et kasusaaja ei vasta VTA määruse tingimustele, on kasusaajaga seotud
kulud mitteabikõlblikud ning EAS vähendab Liidule väljamakstavat summat vastavalt.
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Juhul kui VTA määrusele mittevastavus selgub hiljem valimipõhise kontrolli käigus,
kohustub Liit vastava summa tagastama EASi nõudmisel.
7. Liit kohustub:
7.1. viima ellu ideekonkursile esitatud idee tegevused vastavalt idee tegevuskavale ja
ajagraafikule ning saavutama kokkulepitud tulemused;
7.2. vastama kirjalikele ja elektronposti vahendusel tehtud päringutele hiljemalt kolme
tööpäeva jooksul;
7.3. tagama oma tegevuse ja selle mis tahes viisil või vormis ilmnevate tulemuste
seaduslikkuse;
7.4. informeerima EASi kirjalikult viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad või
võivad mõjutada Lepingu alusel ja raames tehtavaid toiminguid ja/või kokkulepitud
ajagraafikutest kinnipidamist;
7.5. võimaldama teostada järelevalvet vahendite kasutamise üle, sh võimaldama kontrollida
seda kajastavat dokumentatsiooni ja Liidu tegevust mis tahes viisil;
7.6. esitama küsitud andmeid projekti mõju mõõtmiseks. Projekti mõju mõõdetakse projekti
lõppemisele järgneva majandusaasta näitajate põhjal, baasaasta on 2019.a;
7.7. tagama kulude abikõlblikkuse ja vastavuse Lepingule ja muudele õigusaktide nõuetele, sh
järgima riigihangete seadust;
7.8. juhul, kui tegevused sisaldavad investeerimist taristusse või tootlikku investeeringut,
kohustub seda säilitama ja sihipäraselt kasutama viie aasta jooksul lõppmakse tegemisest;
7.9. eelnevalt kirjalikult kooskõlastama EASiga muudatused Lepingu tegevuskavas, eelarves
ja ajagraafikus ning meeskonnaliikmetes, vajadusel taotlema Lepingu muudatust. Eelarve
muutmine vormistatakse Lepingu lisana juhul, kui muudatus on suurem kui 20% Lepingu
Lisas 1 toodud eelarves ühe tegevuse eelarverea summast. Väiksemad eelarvemuudatused
lepitakse poolte esindajate vahel kokku kirjalikult. Eelarvemuudatuste tulemusena ei saa
suureneda finantseeritav kogumaksumus;
7.10.tagastama mitteabikõlblikus osutunud kulude summa EASi nõudmisel;
7.11.säilitama kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid vastavalt perioodi
2013-2020 struktuuritoetuse seaduse § 35 lõigetele 2 ja 4;
7.12.eristama projektiga seotud abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, kasutades selleks
eraldi arvestussüsteemi või raamatupidamiskoode;
7.13.juhul kui projekti elluviimise käigus teenitakse puhastulu, arvestama abikõlblike kulude
hulgas maha puhastulu vastavalt Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise,
toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” §-le 5;
7.14.täitma teisi perioodi 2013-2020 struktuuritoetuse seadusest tulenevaid partneri kohustusi.
8. EAS kohustub:
8.1. finantseerima Liidu tegevust Lepingu kehtivusajal Lepingu lisas kokku lepitud mahtudes
vastavalt Liidu poolt esitatud maksetaotlustele;
8.2. menetlema Liidu poolt esitatud aruanded 20 tööpäeva jooksul ning kinnitama nimetatud
tähtaja jooksul aruanded, mis vastavad Lepingule;
8.3. teavitama Liitu aruandlusega ja väljamaksetega seotud dokumendi vormide muutmisest,
edastades kontaktisikule uue vormi;
8.4. hindama Liidu tegevuste tulemuslikkust. Lepingu Lisas 1 nimetatud tulemuste ja
väljundite saavutamata jätmisel on EASil õigus nõuda Liidult leppetrahvi kuni 25 %
tegevuste eelarvelisest maksumusest.
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9. Poolte vastutus
9.1. Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest kannavad Pooled vastutust Eesti Vabariigi
õigusaktides ning Lepingus ette nähtud korras.
9.2. Pooled ei vastuta Lepinguga võetud kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on tingitud
vääramatust jõust.
9.3. EASil on õigus igal ajal väljamaksmine peatada, seda vähendada või lõpetada, samuti
väljamakstud vahendid osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui Liit on rikkunud Lepingut,
sh ei kasuta talle EASi poolt eraldatud vahendeid sihtotstarbeliselt, ei täida kulu
abikõlblikkuse tingimusi (nt kuludokument ei vasta nõuetele) või ei täida muid Lepingust
tulenevaid kohustusi (sh struktuurifondide rahastamisest teavitamine). EAS ei kaota
tagasinõudmise õigust ka juhul, kui aruande kontrollimise käigus kulu mitteabikõlblikkust
ei avastatud ning see ilmneb hiljem.
9.4. Juhul kui vahearuande kontrollimisel selgub, et tegevuskava täitmine ei vasta
tegevuskavas toodud ajagraafikule, vaatavad EAS ja Liit koos üle, kas tegevuskava täies
mahus täitmine Lepingu perioodil on võimalik. Kui see ei ole võimalik, mistõttu ei ole
võimalik saavutada ka tulemusi, on EASil õigus lõpetada Leping ennetähtaegselt ning
keelduda väljamaksetest, sh ka seni tehtud kuludele. EAS võib nõustuda tehtud kulude
tasumisega juhul, kui tegevuskavast mittekinnipidamine või tulemuste saavutamata
jäämine on põhjustatud Liidust sõltumatutest erakorralistest asjaoludest, mida ei olnud
mõistlikult võimalik ette näha.
10. Muud tingimused ja lõppsätted
10.1. Leping jõustub alates allkirjastamisest ja kehtib kuni Pooled on oma Lepingust tulenevad
kohustused täitnud.
10.2. Pooltel ei ole õigust üle anda Lepingut või sellest tulenevaid kohustusi kolmandatele
isikutele.
10.3. Lepingut on õigus muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused vormistatakse
kirjaliku kokkuleppena, mis on Lepingu lahutamatu osa.
10.4. Lepingu muudatused jõustuvad nende mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või
Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.
10.5.Poolel on õigus Leping ennetähtaegselt etteteatamistähtajata üles öelda juhul, kui teine
Pool vaatamata kirjalikule meeldetuletusele jätab rohkem kui kaks (2) kuud täitmata või
täidab mittenõuetekohaselt oma Lepingust tulenevad kohustused.
10.6. Lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel kohustuvad Pooled hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul
arvates Lepingu lõppemisest tegema vastastikused tasaarveldused Lepingu täitmisega
seotud kulude osas.
10.7. Lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
10.8. Lepingu täitmise lõpetamine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, kui
see on tingitud vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest asjaoludest, s.o asjaolu, mida Pooled
ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad
Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu
või selle tagajärje ületaksid, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid
meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimaluste piires oma
Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.
10.9. Pooled on kohustatud teineteisele teatama vääramatu jõuna kvalifitseeritavatest
asjaoludest.
10.10. Poolte kontaktisikuteks Lepingu täitmise küsimustes on:
10.10.1.
EAS – ………., tel ………….., e-post: ………………..;
10.10.2.
Liit – …………., tel. …………., e-post: ……………….
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Poolte rekvisiidid ja allkirjad
EAS
90006006
Lasnamäe 2, Tallinn 11412
tel 627 9720
E-post eas@eas.ee

Liit

/digitaalselt allkirjastatud/
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