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Hankeplaan ja väljamaksete prognoos

• Esimene ühe kuu jooksul otsuse kättesaamisest

• Edaspidi 10. jaanuar, 10. aprill, 10. juuli ja 10. oktoober

• Vormi leiab KIKi kodulehelt (valida Elluviimine->Hanked)

• Annab infot planeeritavatest hangetest, sõlmitud lepingutest ja aitab 
planeerida väljamaksete prognoose
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Hanked

• Esimene hange tuleb kuulutada välja 6 kuu jooksul projekti abikõlblikkuse perioodi 
algusest

• Riigihangete üldpõhimõtted (RHS § 3)

• Riigihangete registri kasutamise kohustus, kui hanke eeldatav maksumus on üle 10 000 
euro

• Lisada KIKi projektikoordinaator hanke juurde vaatlejaks

• Enne hanke väljakuulutamist esitada kõikide hangete hankedokumendid KIKi eelkontrolli

• Esitada hankeleping KIKi 7 päeva jooksul lepingu sõlmimisest. Hankelepingu saab esitada 
ka E-toetuse „Hanked ja lepingud“ lehe kaudu

• Lepingu muudatuse eelnõu esitada KIKile läbivaatamiseks enne lepingu muutmist

• Enne lepingu reservi kasutamist saata KIKi reservi kasutamise põhjendus ülevaatamiseks
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Maksed

• Maksetaotlus tuleb esitada vähemalt kord kvartalis, 
kui vahepeal on kulusid tekkinud

• Makseid saab teha tegelike kulude alusel ehk 
ettemaksu töövõtjale ei saa hüvitada

• Kulu peab olema tekkinud abikõlblikkuse perioodil

• Arve peab olema tasutud abikõlblikkuse perioodil 
või 45 päeva pärast abikõlblikkuse perioodi

• Lõppmakse taotlus esitatakse koos lõpparuandega 
või pärast seda

• Lõppmakse suurus on kuni 5% projekti 
kogumaksumusest

Kaks võimalust 

Makse toetuse saajale

Arve tervikuna tasutud, toetuse osas 
hüvitatakse kulud

Makse töövõtjale

Arvest tasutud omaosalus + 
mitteabikõlblikud kulud

KIK teeb makse toetuse osas otse 
töövõtjale

Töövõtja peab olema teadlik, et toetuse 
saaja eest teeb maksed KIK. Peab olema 
kirjas lepingus.

KIK saab makseid teha ainult 
maksetähtajani!
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Maksed

• Maksed tuleb esitada E-toetuse kaudu

• Maksele lisada:

• Arve (või muu raamatupidamise dokument)

• Akt (asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendav 
dokument)

• Maksekorraldus (arhiveerimistunnusega). Ei pea olema digiallkirjastatud.

• Raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument

• Raamatupidamiskanded

• Kuidas on projekt eristatud ettevõtte ülejäänud raamatupidamisest

• Kohalduval juhul garantii
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Maksed



Homse hoidjad

Maksed

Lisadokumendina peab 
esitama esimese ja viimase väljamakse 
juures projektipõhise kulukonto 
väljavõtte raamatupidamisest
NB: vt infot ? alt

Arved, aktid, maksekorraldused 
ja raamatupidamise väljavõte 
lähevad järgmisele lehele
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Maksed

Täpsemad selgitused Abiinfo märgi „?“ alt

Tasumise algus ja lõpp –
maksekorraldus(t)e kuupäevad

Kulu tekkimise kuupäev –
raamatupidamises arvele võtmise 
kuupäev (võib olla ka akteerimisperioodi 
viimane kuupäev)

Arve saab lepinguga siduda, kui leping on 
eelnevalt e-toetuse süsteemi lehele 
„Hanked ja lepingud“ sisestatud

Maksetaotlust saab esitada ka lepinguga 
sidumata. Sellisel juhul jälgida, et 
dokumendi väljastaja oleks arve väljastaja. 
Lepingu võib saata lisadokumendina 
üldandmete lehel.
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Maksed

Lisa tegevus ja sisesta summad
Tegevus taotluse tegevuste lehelt, mis on 
omakorda seotud eelarvereaga

Juhul, kui arvel kajastub ka kinnipeetav 
summa, tuleb see arve summast maha 
arvestada

Soovitus: selliste maksete puhul 
sisestada esimene maksetaotlus 
koos projektikoordinaatoriga
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Maksed

Salvestada ja kinnitada

Toetuse summa arvutab 
süsteem toetuse määra alusel
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Aruandlus

• Vahearuanne esitatakse iga aasta 31. detsembri seisuga 15. jaanuariks

• Kaugel tegevuskavaga ollakse

• Info tulemuste saavutamisest

• Kui planeeritud ajakava ei vasta tegelikule, siis välja tuua põhjused, miks ei vasta

• Lõpparuanne esitatakse koos viimase väljamaksetaotlusega15 päeva jooksul pärast 
abikõlblikkuse perioodi lõppu

• Ülevaade tulemustest

• Tehtud hanked ja läbiviidud tööd

• Toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele

• Aruanded esitatakse E-toetuse kaudu – täita tuleb nõutud väljad

• KIKil õigus nõuda aruannet projekti vara sihtpärase kasutamise hindamiseks projekti 
abikõlblikkuse perioodile järgneva viie aasta jooksul
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Otsuse muudatused

• Taotluse rahuldamise otsust võib muuta rakendusüksuse algatusel või toetuse saaja 
sellekohase avalduse alusel 

• Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti tegevuse lõpetamiseni.

• Abikõlblikkuse perioodi saab maksimaalselt pikendada kuni 12 kuu võrra.
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Teavitamine

• Toetuse saaja tähistab objektid, viitab rahastusallikale ja teavitab avalikkust toetusest 
rahastamisest vastavalt teavitamise määruses kehtestatud nõuetele.

• Teavitamise minimaalsed nõuded sõltuvad projekti maksumusest

• Objektile paigaldatav infosilt enne ülesse panemist saata KIKi ülevaatamiseks

• Toetusest teavitamise määruse leiab siit https://www.riigiteataja.ee/akt/116092014001?leiaKehtiv
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Säilitamine

Toetuse saaja on kohustatud projekti vara säilitama ja kasutama sihtotstarbeliselt 
meetme eesmärgi täitmiseks vähemalt 5 aastat lõppmakse tegemisest.


