
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  

 

Juhend sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks 

 

 

1. Kasutusel on neli sihtfinantseerimise lepingu vormi: 

- “maksmine teostajale” – kasutada juhul, kui projekti või selle etapi teostamiseks 

on toetuse saaja sõlminud teostajaga töövõtu-; ostu- või muu lepingu(d). 

- “maksmine toetuse saajale” – kasutada juhul, kui toetuse saaja kasutab projekti 

või selle etapi teostamiseks oma tööjõudu ja tegemist on toetuse saaja 

tegevuskulude hüvitamisega. Kasutada ka juhul kui KIK osaliselt hüvitab toetuse 

saaja tegevuskulusid ning osade tööde teostamiseks sõlmib toetuse saaja töövõtu-; 

ostu- või muu sellise lepingu. 

- “riigieelarvelised asutused“ – kasutada juhul, kui toetuse saajaks on riigiasutus, 

kellel on õigus teha riigieelarve alusel kulutusi.  

- “kaasrahastamine“ – kasutada juhul, kui taotletakse toetust projekti 

kaasrahastamiseks (põhirahastajaks ei ole KIK). 

 

2. Kaasrahastamise lepingu vormi kasutada ainult siis, kui KIK on kaasrahastaja 

(finantseerimise kord punkt 20), mitte põhirahastaja. Kaasrahastamise korral on 

soovituslik lepingu tingimused enne lepingu täitmist KIKiga läbi arutada ja kokku 

leppida. 

  

3. Üldjuhul sõlmitakse projekti rahastamiseks üks sihtfinantseerimise leping, projekti 

täiendaval rahastamisel või jätkuprojektide teostamisel sõlmitakse olemasolevale 

sihtfinantseerimise lepingule juurde lisad 1....n. 

 

4. Projekti lõpptähtaeg on ka kulude abikõlblikkuse ja KIKile lõpparuande esitamise 

tähtajaks, mis määratakse kindlaks sihtfinantseerimise lepingus. 

 

5. Lepingu peab allkirjastama esindusõigust omav isik.  

 

6. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks peab üldjuhul olema eelnevalt läbi viidud 

hanked ja sõlmitud toetuse saaja poolt leping töö teostaja(te)ga. KIK soovitab toetuse 

saajal lisada töövõtu-, või muusse sellisesse lepingusse järgmised punktid, mis selgitavad 

KIKi poolt toetuse saaja eest raha väljamaksmist otse töö teostajale: 

 

6.1  Käesoleva lepingu alusel tasumisele kuuluvad summad võib toetuse saaja 

eest välja maksta Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 

6.2  KIK teeb maksed KIKi ja toetuse saaja vahel sõlmitava sihtfinantseerimise 

lepingu ning KIKi finantseerimise korra alusel, mis on avalikkusele kättesaadav KIKi 

koduleheküljel www.kik.ee ning KIKi kontoris Narva mnt 7A. 

6.3  Töövõtja/müüja kinnitab, et on tutvunud nimetatud korraga ja tal ei ole 

selles toodud tingimuste, nõuete ja tähtaegade suhtes pretensioone. 

http://www.kik.ee/


6.4  Töövõtja/müüja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et kui KIK nimetatud 

korra ja tellija/ostjaga sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu alusel keeldub tellija/ostja 

eest raha välja maksmast, on tal nõudeõigus tellija/ostja ja mitte KIKi vastu. 

6.5  Käesolev leping jõustub samaaegselt KIKi ja tellija/ostja vahel sõlmitava 

sihtfinantseerimise lepingu jõustumisega. 

 

7. Töö teostajaga lepingu sõlmimisel tuleb arvestada ajaga, mis kulub KIKiga 

sihtfinantseerimise lepingu sõlmimiseks ja arvete eest tasumiseks. Mitte võtta endale 

kohustusi, mida tähtaegselt täita ei suudeta. Näiteks liiga lühikesed arvete tasumise 

tähtajad. Kui leping või arve on jõudnud KIKi ja registreeritud, siis vastavalt 

finantseerimise korrale allkirjastab KIK lepingu või teostab raha väljamakse 15 tööpäeva 

jooksul kui esitatud dokumentatsioon on korrektne ja ei vaja täpsustamist. Nimetatud 

tähtaeg pikeneb dokumentatsiooni korrastamiseks kuluva aja võrra.  

Soovituslikult võiks töövõtulepingutes arvete tasumise tähtajaks olla 30 päeva. 

 

8. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimisel tuleb täpsustada omaosalus. Omaosaluse all 

peab KIK silmas konkreetset rahalist panust projektis, mida KIK finantseerib. KIK 

aktsepteerib omaosalusena finantseeritava projektiga ja selle ettevalmistamisega 

seonduvaid töid, millised on tehtud alates taotlusvooru välja kuulutamise kuupäevast. 

Tulenevalt finantseerimise korra punktist 5.6  aktsepteerib KIKi finantseerimise korra lisa 

1 punktis 3.6.5 nimetatud kulusid omaosalusest abikõlblikena kui need on tehtud 1 aastat 

jooksul enne taotlusvooru avalikustamist. 

NB! KIK ei aktsepteeri omaosaluse 100% kasutamist alles projekti viimase e. lõppmakse 

teostamiseks. Omaosalus tuleb kasutada kas 100% ettemaksuks või koos KIKiga 

proportsionaalselt tehtud tööde eest tasudes; 

 

9. Sihtfinantseerimise lepingu ja töövõtu vms lepingu sõlmimisel arvestada KIKi 

finantseerimise tingimustega. Lõppmakset 20% sihtfinantseerimise lepingu summast ei 

maksa KIK välja enne kui on tööd reaalselt lõpetatud, KIKile sihtfinantseerimise lepingu 

täitmise aruanne esitatud ja vastavalt finantseerimise korrale heaks kiidetud.  

NB! Peale finantseerimise korra järgset ettemaksu tehakse järgmised maksed tehtud 

tööde eest.  

 

10. Kui soovitakse finantseerimise korrast erinevaid rahastamise tingimusi, millised 

saavad olla erandlikud, siis tuleb need enne sihtfinantseerimise lepingu esitamist KIKiga 

kokku leppida ning lepingu esitamisel lisada lepingule kirjalikud selgitused ja 

põhjendused. Muudatused peavad kajastuma sihtfinantseerimise lepingus. Nende heaks 

kiitmisel KIKi poolt allkirjastatakse leping. Soovitav on erandite puhul enne 

sihtfinantseerimise lepingu esitamist KIKiga konsulteerida ja muudatustes ning erandites 

kokku leppida.  

NB! KIK rahastab projekti vastavalt sihtfinantseerimise lepingus kokkulepitud 

tingimustele 

 

11. Samuti on võimalik erandjuhtudel taotleda sihtfinantseerimise lepingu vormi 

muutmist, selleks tuleb enne lepingu KIKi esitamist tehtavad muudatused KIKiga kokku 

leppida. 



 

12. Vastutavad isikud (sihtfinantseerimise leping p.9) – sihtfinantseerimise lepingus 

fikseeritud kontaktisikud ehk isikud, kellel on Toetuse saaja volitus allkirjastada KIKile 

esitatavaid dokumente ning kes vastutavad projekti elluviimise ja raamatupidamisliku 

arvestuse eest. 

 

13. Sihtfinantseerimise leping tuleb KIKile esitada infosüsteemi KIKAS kaudu digi- või 

tavaallkirjastatuna. Tavaallkirjastatud lepingu originaal tuleb saata KIKi KIKASe 

väliselt. 


