
 

Juhised kaasrahastamise programmi 
taotlusvormi täitmiseks 
Allpool leiate juhised keskkonnaprogrammi kaasrahastamise programmi taotlusvormi täitmiseks e-toetuse 

keskkonnas, mis täpsustab üldist taotluse e-toetuse keskkonda sisestamise juhendit kaasrahastamise programmi 

spetsiifikaga. Enne taotlusvormi täitmisega alustamist tutvuge ka juhiste ja dokumentidega KIKi kodulehel.  

Kaasrahastamise taotlusvormi sisu peaks olema kontsentraat välisrahastajale esitatud taotlusest. Taotlusvormi 

täitmisel aitavad abitekstid, mis avanevad lahtri kõrval olevast nupust  . Taotleja ja üldandmete sakid täitke 

neid järgides. Juhistes on pikemalt selgitatud järgmiste sakkide täitmist: 
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Partnerite ja makse saajate sakk 

Sisesage lehele kõik projekti partnerid, kes KIKist toetust taotlevad. Makse saajaks on põhipartner. Projekti Eesti 
partnerid lepivad vajaduse korral omavahel kokku, kes neist tegutseb kaasrahastamist taotledes teiste nimel 
põhipartnerina 

Sisu sakk 

Projekti meetme tegevuseks on kaasrahastamine. 

Projekti väljundiks valige sobiv(ad) väljund(id) rippmenüüst. Valitud väljundid lisatakse automaatselt näitajate 
lehele. 

 

Projekti kirjelduse koostamisel lähtuge abitekstidest. Kirjeldage projekti võimalikult lühidalt ja selgelt, ent tuues 
ära kõik olulise – ei piisa vaid viidetest põhitaotlusele! 

Lisada kõik kohalduvad 

väljundid 

Väljundid lisatakse 

automaatselt näitajate sakile 

https://etoetus.rtk.ee/
https://www.kik.ee/sites/default/files/2022-05/taotluse_e-toetuse_keskkonda_sisestamise_juhend.pdf
https://kik.ee/et/toetavad-tegevused/kaasrahastamise-programm
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Näitajate sakk 

Kuna kaasrahastamise programm on valdkondadeülene, on eelseadistatud näitajate valik väga lai. Näitajat saab 

sisestada ka käsitsi, ent palume seda teha vaid äärmisel vajadusel ning eelistada eelseadistatud näitajaid – nii 

on projektid omavahel võrreldavad ning projekti mõju paremini mõõdetav. 

 

Tegevuste sakk 

Tegevuste sakile lisatud read lisatakse automaatselt eelarve sakile. Kui projektis taotleb toetust mitu partnerit, 
tuleb eelarve koostamise ja hilisemate maksete tegemise hõlbustamiseks tuua iga partneri tegevused välja eraldi 
real. 

  

Näites ülikool 

Tegevused lisatakse 

automaatselt eelarve sakile 

Näitajad valida 

eelseadistatute hulgast 

Sisu sakil lisatud väljundid sisestatakse 

automaatselt näitajate sakile 

Reeglina on 

algväärtus 0 

Ise sisestada vaid 

äärmisel vajadusel! 
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Eelarve sakk 

Eelarve koostamisel ning eelarve saki täitmisel võtke aluseks näide KIKi kodulehelt. Taotluse eelarves kajastage 

vaid abikõlblikke kulusid. Projekti eelarve kujunemist selgitab ka allolev joonis. 

 

Näites ettevõte 

Partnerite tegevused lisada eraldi 

ridadel: üks rida = üks partner 

Sisu sakil lisatud väljundid 

lisatakse automaatselt 

Näites MTÜ 

Näites välisprojekti OF 1,5 MEUR, 

välisprojkekti kogumaksumus 

5  MEUR 

Näites KIKi projekti 

kogumaksumus 600 tuh 

https://kik.ee/sites/default/files/2022-08/kp_kaasrahastamise_taotluse_eelarve_naide.xlsx
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Üldtingimustes valida kõigile tegevustele sama toetusmäär, kui toetust taotleb vaid üks taotleja või kui taotlejad 

taotlevad toetust sama toetuse määraga – see eeldab, et kohustuslik omafinantseeringu määr on taotlejatele 

sama (nt toetust taotleb mitu ülikooli või mitu MTÜd). 

Projekti maksumuse juures kajastage kogumaksumuse all välispartnerile esitatud taotluse eesti partnerite kulude 

kogumaksumus (KIKist toetust taotlevate eesti partnerite kulud välisprojektis + KIKist toetust mittetaotlevate 

eesti partnerite kulud välisprojektis). Nii kajastub projekti kogumaksumuse all kogu eestisse suunatav 

keskkonnainvesteering. 

Abikõlblikuks kuluks märkige summa, mille KIKist toetust taotlevad partnerid peavad välisprojektis tagama 

omafinantseeringuna (KIKist taotletav toetust+ toetust taotlevate Eesti partnerite omafinantseering kokku). 

 

Tegevuste eelarvesse lisatakse automaatselt tegevuste sakil toodu. Sisestage iga tegevuse toetuse määr ning 

abikõlblik summa (= projekti partneri omafinantseering välisprojektis = projekti partneri kogukulu tegevusele KIKi 

projektis = projekti partneri omafinantseering KIKi projektis + KIKist taotletav toetus). Eelarverea täpsustusele 

lisage lühidalt komponendid, millest rida koosneb (vt näidet allpool).  

Kui toetust soovib vaid üks taotleja 

või sama toetusmääraga partnerid, 

valige esimene variant 

Kui projektis taotlevad toetust 

erineva toetusmääraga 

partnerid valige teine variant 

Pole kohustuslik 

Eesti partnerite kogukulud 

välisprojekti eelarves = KIKist 

toetust taotlevate eesti partnerite 

kulud välisprojektis+ KIKist 

toetust mittetaotlevate eesti 

partnerite kulud välisprojektis 

Toetust taotlevate Eesti partnerite 

omafinantseering väliprojektis = 

KIKi projekti kogumaksumus = AK 

summa 
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Rahastajate sakk 

Rahastajate sakil tooge välja iga projektipartneri rahaline panus KIKi projekti omafinantseeringu katmiseks. Abiks 
on juba eeltoodud näide KIKi kodulehelt. 

 

AK summa = taotletav 

toetus + omafinantseering 

Eelarve read tulevad 

tegevuste sakilt 

Maksimaalne toetuse määr sõltub 

taotlejast. Suurem OF annab tõstab 

taotluse konkurentsivõimet! 

Eelarve rea täpsustuses tuua välja, 

millistest kuludest eelarverida koosneb 

Projektipartneri rahaline panus 

projekti (omafinantseering) 

Kui juhend vajaks täiendamist,  
andke sellest palun teada info@kik.ee 

https://kik.ee/sites/default/files/2022-08/kp_kaasrahastamise_taotluse_eelarve_naide.xlsx

