
 
A1.3 ja A5.1 toetussumma kasutamise täpsus  

 

Lugupeetud toetusesaajad, 

 

Käesolevaga peame vajalikuks täpsustada noorteseminaride ja noorte demokraatiaprojektide 

toetussumma kasutamise tingimusi. Tegemist on rahastuslepingu tähtsamate tingimuste 

selgitusega, mida tuleb projekti elluviijal järgida.  

 

Pöörame tähelepanu alljärgnevatele punktidele: 

 

1. Toetussumma kalkuleerimisel võetakse arvesse ainult projekti abikõlblikud kulud.  

 

2. Kõikidest projektiga seotud olulistest (sealhulgas eelarvelistest) muudatustest tuleb 

ENEbit viivitamatult kirjalikult teavitada. Juhul kui plaanitav eelarvemuudatus toob 

kaasa kululiigi (nt transpordikulu) suurenemise üle 10% tuleb selleks ENEbilt 

eelnevalt kirjalikult nõusolekut küsida. Plaanitavast eelarvemuudatusest teavitades 

palume esitada uus eelarve taotlusvormi kujul allkirjastatult.  

 

3. Lõpliku toetussumma kalkuleerimisel tuleb arvesse võtta alljärgnevat: 

o ENEBi poolne lõplik toetussumma ei tohi ühelgi juhul ületada eraldatud 

toetussummat. 

o Kinnitatud eelarves olev toetussumma protsendimäär kogueelarvest ei tohi 

suureneda. 

 

Näited: 

Taotluses 

Kogueelarve:   1000 

ENEbi toetus:   700 ehk 70% 

Kaasfinantseerimine: 300 ehk 30% 

 

Lõpparuanne, kus kogueelarve suureneb 

Kogueelarve:  1500 

ENEbi toetus:  700 (kuna maksimaalne toetussumma ei saa suureneda)  

Kaasfinantseerimine: 800 

 

Lõpparuanne, kus kogueelarve väheneb 

Kogueelarve:  800 

ENEbi toetus: 560 ehk 70%  (Kuna toetuse protsendimäär ei saa suureneda, 

siis tulenevalt kogueelarve vähenemisest väheneb ka 

toetussumma)  

Kaasfinantseerimine: 240 ehk 30%  

 

4. Abikõlblikud kulud peavad olema tekkinud projektiperioodi jooksul. Kulu 

tekkimise hetkeks loetakse tegevuse toimumise hetke, sõltumata sellest, kas sellega 

seotud raha on välja makstud. 

 

5. Abikõlblikud kulud peavad olema tegelikult toetusesaaja poolt kantud, 

raamatpidamises dokumenteeritud. Programmi Euroopa Noored kontekstis loetakse 

toetuse saajaks kõiki projekti ametlikke partnereid (st. peab olema sõlmitud partnerite 

vaheline kokkulepe vähemalt taotlusvormi kinnituskirja (part III) kujul).  



 
6. Kaasfinantseerimine peab olema selgelt rahaliselt arvestatav ning toetusesaaja poolt 

tõestatav: 

o Nt: teistest fondidest, sponsoritelt, KOVlt saadud rahaline toetus. 

o Nt: sponsorluse korras saadud tooted, mille puhul peab projekti elluviija 

esitama toodete omaväärtust kajastava dokumendi, mille on saanud toote 

andjalt. 

o Kaasfinantseerimise alla ei kuulu vabatahtlik töö ja tasuta ruumide kasutamine, 

kuna nendega ei teki teisele osapoolele üldiselt reaalset rahalist kulu. Ruumide 

rendi puhul võib reaalse kuluna esitada teatud väikeses summas nt kütte või 

elektrikulu, mis tekkis teisele osapoolele vaid seetõttu, et antud hetkel neis 

ruumides viibisite. 

 

 

Küsimuste tekkimisel võtke ühendust: 

Nele Mets – nele.mets@archimedes.ee; 6979 237 


