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Kust alustada? Pilt 3 Tagasi sisukorda

Otse andmete 
sisestamise kuvale

Projekti nimele vajutades liigute projekti 
andmetesse ja sealt edasi ettemaksetaotluste lehele

Ettemakse korral pole tekkinud kulusid ega tasutud arveid – kõik see ootab ees tulevikus ja nagu nimigi ütleb, küsitakse ettemakset 
järgmiseks perioodiks ette. Sellise võimaluse korral on projektis leht „Ettemaksetaotlused“.

Alustada saate mitmel moel: 
• projektikaardil on tegevuste tulbas “Esita ettemaksetaotlus”, siit satute vormile või
• vajutades projekti nimele liigute projekti andmetesse, kust leiate eraldi ettemaksetaotluste lehe.



Ettemaksetaotluste leht Pilt 4 Tagasi sisukorda

Ettemaksetaotluse vorm



(*) kohutuslik väli

Mitme valdkonnaga 
projekti puhul tuleb valida 

sobiv. Ettemakset saab 
küsida valdkonnapõhiselt. 

Kulude prognoosi nõudmisel laadige üles fail

Abiinfo

Pangakonto numbri lisamiseks/ 
muutmiseks võtke ühendust 

projekti koordineerijaga

Ettemakse tüüp: Mitte riigiabi ettemakse Pilt 5 Tagasi sisukorda

Info väljamakse 
tuvastamiseks pangas 

Jälgige, et faili nimi väljendaks dokumendi sisu. Vastasel korral lisage see kindlasti kirjelduse lahtrisse. 
Nii on kõigile arusaadav, milliseid dokumente esitatakse, ja see lihtsustab kulude menetlust.

Periood, mille kulude katteks 
toetust küsitakse

Tähtaeg, millal tuleb esitada 
ettemakset tõendavad 

kuludokumendid

Ettemaksu saab toetuse osas, omafinantseeringu katteks 
ettemaksu ei anta. Lisaks võidakse nõuda kulude prognoosi, 

et hinnata summa otstarbekust. 



(*) kohutuslik väli

Mitme valdkonnaga 
projekti puhul tuleb valida 

sobiv. Ettemakset saab 
küsida valdkonnapõhiselt. 

Kulude prognoosi nõudmisel laadige üles fail

Abiinfo

Pangakonto numbri lisamiseks/ 
muutmiseks võtke ühendust 

projekti koordineerijaga

Ettemakse tüüp: Riigiabi ettemakse Pilt 6 Tagasi sisukorda

Info väljamakse 
tuvastamiseks pangas 

Jälgige, et faili nimi väljendaks dokumendi sisu. Vastasel korral lisage see kindlasti kirjelduse lahtrisse. 
Nii on kõigile arusaadav, milliseid dokumente esitatakse, ja see lihtsustab kulude menetlust.

Tähtaeg, millal peab 
esitama ettemakset 

tõendavad kuludokumendid
Ettemaksu saab toetuse osas, omafinantseeringu katteks 

ettemaksu ei anta. Lisaks võidakse nõuda kulude prognoosi, 
et hinnata summa otstarbekust. 



Salvestamisel või 
vajutades Esitamiseks 
valmis kontrollib 
keskkond välju. 
Puuduse korral 
kuvatakse veateade. 
Parandage ja 
salvestage uuesti.

Esile tõstetud 
korrigeerimist vajav väli

Sisestatud andmete salvestamine Pilt 7 Tagasi sisukorda

Punasega tähistatud veateated takistavad andmete 
salvestamist. Andmeid ei salvestata enne kui vead on 

parandatud ning vajutatud Salvesta või Esitamiseks valmis. 

E-toetuses puuduvad 
automaatsalvestused!

Taotluse esitamist võib alustada kohe, kui vorm täidetud 
– vaata järgmist pilti

Salvestab taotluse seisundisse Sisestatud



Taotluse määramine seisundisse Sisestatud

Samm 1 – Esitamiseks valmis

Esitamine toetuse andjale Pilt 8 Tagasi sisukorda

Samm 2 – Esita
Esitage taotlus, kui olete selleks volitatud isik

Ettemaksetaotluse esitamine 
toimub vormilt



Ettemaksetaotluse salvestamisel või seisundi määramisel on tulemuseks E-toetusesse tekkinud dokumendikirje.

Kirje muutmise ja kustutamise nupud

Kirjete arvu muutmine tabelis

Number on link taotluse kuvale

Otsetee kirje failide ja 
kommentaaride vaatamiseks

Dokumendikirje Pilt 9 Tagasi sisukorda

Kuvatakse dokumentide grupp, mis 
tõendab ettemakse kasutamist



Ettemakse kasutamise tõendamiseks peate esitama info projektis tekkinud kulude või tehtud tegevuste kohta. Selleks valige leht 
„Kulusid tõendavad dokumendid“ ja sakk Sisestatud. Vaadake sisestamise ja esitamise kohta täpsemalt juhendist „Kulusid tõendavad 
dokumendid. Ülevaade moodulist“

Peale toetuse andja menetlust lähevad abikõlblikud kulud või tegevused ettemakse tõendamiseks.

Ettemakse kasutamise tõendamine Pilt 10 Tagasi sisukorda

Sakil Sisestatud saate lisada dokumente

Seisundite sakid / dokumentide loendid

https://pilv.rtk.ee/s/Ak3Y6aGpw5eM5ta


E-toetuse juhendid 
Jaanuar 2022


