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LISAD 

järgmise dokumendi juurde: 

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr …/.., 

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, 
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa 

Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa 

Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi kohta 
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I LISA 

Artikli 15 lõikes 2 osutatud viiteperioodid 

 

Sektor Viiteperiood (aastates) 

Raudteed 30 

Veevarustus/kanalisatsioon 30 

Teed 25–30 

Jäätmekäitlus 25–30 

Sadamad ja lennujaamad 25 

Linnatransport 25–30 

Energia 15–25 

Teadusuuringud ja 
innovatsioon 

15–25 

Lairiba 15–20 

Ettevõtlustaristu  10–15 

Muud sektorid  10–15 
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II LISA 

Artiklis 24 osutatud suurprojektide kvaliteedikontrolli kriteeriumid 

 

1. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 
(EL) nr 1303/20131 artikli 101 punkti a teabenõuete jaoks  
Tõendid piisava tehnilise, juriidilise, finants- ja haldussuutlikkuse kohta projekti 
juhtimiseks rakendus- ja tegevusetappides.  

2. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
b teabenõuete jaoks  
Tõendid projekti rahastamiskõlblikkuse kohta vastavate asukoha ja projekti 
piirkonnaga seotud nõuete alusel.  

3. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
c teabenõuete jaoks  

3.1. Kogukulude ja rahastamiskõlblike kogukulude arvutuse õigsus, võttes arvesse 
määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 61 sätestatud nõudeid, ning piisav 
üksikasjalikkus, samuti kulude arvutamisel kasutatud põhjenduste sobivus nii 
oodatavate eesmärkide saavutamise kogukulude kui ka asjakohasel juhul 
ühikukulude seisukohast. 

3.2. Tõendid kõlblikkuse kohta toetuse saamiseks olukorra kohaselt kas Euroopa 
Regionaalarengu Fondist (ERF) või Ühtekuuluvusfondist ning rahastamiseks, mis on 
nähtud ette ainult nende elementide jaoks, mis vastavad määruses (EL) nr 
1303/2013, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1301/20132 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1300/20133 sätestatud 
rahastamiskõlblikkuse reeglitele, ning liikmesriigi kehtestatud rahastamiskõlblikkuse 
reeglitele. 

3.3. Tõendid selle kohta, et projektile antav avaliku sektori toetus ei ole riigiabi või et 
riigiabi puhul on seda projekti kogu avaliku sektori osaluse arvutamisel 
nõuetekohaselt arvesse võetud. 

4. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
d teabenõuete jaoks  

                                                 
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse 

ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa 
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, 
nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 
1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320). 

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa 
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid 
erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 
289). 

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb 
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (ELT L 347, 
20.12.2013, lk 281). 
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4.1. Nõudlusanalüüsi (või tootva investeeringu puhul äriplaani) usaldusväärsus, mis 
põhineb realistlikel prognoosidel kooskõlas peamiste demograafiliste arengutega ja 
vastava sektori arengutega, mis õigustavad vajadust projekti järele ning 
projektirajatiste üldist suutlikkust. 

4.2. Piisava kvaliteediga valikuvõimaluste analüüs, mis toetab liikmesriigi järeldust, et 
peamiseid alternatiive on analüüsitud ning valitud rakendamiseks parim võimalus, 
sealhulgas tehtud valiku põhjendus. 

4.3. Projekti jaoks välja pakutud tehnoloogia sobivus ning lõpliku toetusesaaja võimekus 
tagada selle jätkusuutlikkust või lõpliku toetusesaaja ebapiisava võimekuse korral 
piisavad sätted, mis on kavandatud selle võimekuse vajalikule tasemele viimiseks. 

4.4. Selle järelduse usaldusväärsus, et projekt on teostatav ning seda saab rakendada 
kavandatud perioodi jooksul või hiljemalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 65 
lõikes 2 sätestatud rahastamiskõlblikkuse perioodi lõpuks. 

5. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
e teabenõuete jaoks  

5.1. Kulude ja tulude analüüsil on järgitud õigesti määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 
101 osutatud nõutavat metoodikat ning rakendatud õigesti määruse (EL) nr 
1303/2013 artiklis 61 ja käesoleva määruse artiklites 15 kuni 19 osutatud puhastulu 
arvutusmeetodit. 

5.2. Selle järelduse usaldusväärsus, et projekt on majanduslikult ja rahaliselt elujõuline 
ning et projektil on positiivsed sotsiaalmajanduslikud mõjud, mis õigustavad ERFi 
või Ühtekuuluvusfondi raames kavandatavas ulatuses toetust. 

6. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
f teabenõuete jaoks  

6.1. Tõendatud panus keskkonna- ja kliimamuutuse poliitikate eesmärkide (eriti Euroopa 
2020. aasta strateegiaga seotud eesmärkide) saavutamisse ning tõendid selle kohta, 
et arvesse on võetud kliimamuutusega seotud riske, kohandamis- ja 
leevendamisvajadusi, katastroofikindlust ning meetmeid, mida rakendatakse või 
kavandatakse, et tagada projekti kindlus kliimamuutuse variaabluse vastu. 

6.2. Tõendid selle kohta, et nõuetekohaselt on rakendatud põhimõtet „saastaja maksab” 
ning ennetava tegevuse põhimõtet. 

6.3. Projekti vastavus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2011/92/EL,4 kui 
tegemist on kõnealuse direktiivi I lisas nimetatud projektiga või II lisas loetletud 
projektiga, mille kohta pädevad asutused on järeldanud artiklis 4 sätestatud 
hindamise tulemusel, et vaja on KMH menetlust nagu direktiivi 2011/92/EL I lisas 
nimetatud projektide puhul: 

(a) KMH üldarusaadav kokkuvõte on kooskõlas direktiivi 2011/92/EL artikliga 5 
ja IV lisaga ning selle üle on peetud avalik arutelu; ja 

(b) kooskõlas direktiivi 2011/92/EL artiklitega 6 ja 7 on peetud konsultatsioone 
keskkonnaasutustega, avalikkusega ja vajaduse korral teiste liikmesriikidega 
ning 

                                                 
4 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2011/92/EL, 13. detsember 2011, teatavate riiklike ja 

eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26, 28.01.2012, lk 1). 
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(c) pädeva asutuse otsus on tehtud kooskõlas direktiivi 2011/92/EL artiklitega 8 ja 
9 või 

(d) juhul, kui KMH menetlus on lõppenud õiguslikult siduva otsusega, siis kuni 
direktiivi 2011/92/EL artiklite 8 ja 9 kohase teostusloa andmiseni 
liikmesriikide kirjalik kohustus võtta õigeaegseid meetmeid tagamaks, et 
teostusluba antakse hiljemalt enne tööde algust. 

6.4. Projekti vastavus direktiivile 2011/92/EL, kui tegemist on kõnealuse direktiivi II 
lisas nimetatud projektiga, mille kohta pädevad asutused on järeldanud artiklis 4 
sätestatud hindamise käigus, et KMH menetlust ei ole vaja: 

(a) pädevate asutuste hinnang on välja antud ja avalikkusele kättesaadavaks tehtud 
ning 

(b) kui hinnang ei viita direktiivi 2011/92/EL III lisas osutatud kriteeriumidele, on 
esitatud kõnealuse direktiivi artikli 4 ja III lisa kohaselt asjassepuutuv teave. 

6.5. Vajaduse korral direktiivi 2011/92/EL tõendatud mittekohaldumine. 

6.6. Kui projekt tuleneb muust kavast või programmist (millele kohaldatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/42/EÜ5 nõudeid) kui tegevusprogramm, siis 
projekti tõendatud kooskõla kava või programmiga. 

6.7. Määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 19 ja XI lisas sätestatud üdiste eeltingimuste 
mittetäidetuse korral seoses keskkonnaõigusaktidega ja olenevalt juhtumist 
võimalike valdkonna eeltingimuste mittetäidetuse korral jäätme- ja veesektoris ning 
transpordisektoris (sotsiaalmajandusliku analüüsi nõuded) tuleb tõendada seost 
kokkulepitud tegevuskavaga.  

6.8. Projekti vastavus nõukogu direktiivile 92/43/EMÜ6: 

(a) kui projekti avaldab tõenäoliselt olulist mõju Natura 2000 ala(de)le (kooskõlas 
artikli 6 lõikega 3), on enne projektile teostusloa andmist tehtud ja lõpule 
viidud asjakohane hindamine; 

(b) kui projekt avaldab olulist negatiivset mõju Natura 2000 ala(de)le, on täidetud 
direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõike 4 nõuded, kaasa arvatud komisjonile 
teatamise või komisjoni arvamuse küsimise nõuded. 

6.9. Teabe piisavus keskkonnaküsimuste integreerimise lisameetmete, näiteks 
keskkonnaauditi, keskkonna juhtimise ja spetsiifilise keskkonnaseire kohta, mis 
tõendab nende piisavust tuvastatud vajaduste rahuldamiseks. 

6.10. Negatiivsete keskkonnamõjude heastamiseks võetavate meetmete maksumuse 
hinnangu piisavus. 

6.11. Projekti vastavus asjassepuutuvatele sektorispetsiifilistele keskkonnadirektiividele, 
kui neid kohaldatakse, eelkõige: 

                                                 
5 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2001/42/EÜ, 27. juuni 2001, teatavate kavade ja 

programmide keskkonnamõju hindamise kohta (EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30). 
6 Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja 

taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7). 
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(a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ7, kui tegemist on 
veekogusid mõjutava projektiga (projektide puhul, millele kohaldatakse 
kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 7 kohaseid erandeid, hinnangu kinnitus); 

(b) nõukogu direktiivile 91/271/EMÜ8, kui tegemist on asulareovee sektori 
projektiga; 

(c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ9 ja asjakohastele 
kohaldatavatele direktiividele, näiteks nõukogu direktiivile 1999/31/EÜ10, kui 
tegemist on tahkete jäätmetega seotud projektidega, ning  

(d) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2010/75/EL11, kui tegemist on 
kõnealuse direktiivi kohase loa andmist vajava projektiga. 

7. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
g teabenõuete jaoks  

7.1. Projekti eesmärkide kooskõla ja piisavus asjaomaste tegevusprogrammide vastavate 
prioriteetsete suundade raames määratletud spetsiifiliste eesmärkide puhul. 

7.2. Projektiga prioriteetse suuna tulemus- ja väljundnäitajatesse eeldatavalt antava 
panuse piisavus. 

7.3. Projektiga sotsiaal-majanduslikku arengusse eeldatavalt antava panuse piisavus. 

7.4. Tõendid selle kohta, et toetusesaaja on võtnud sobivaid meetmeid, et tagada taristu 
optimaalne kasutamine tegevusetapis. 

8. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti 
h teabenõuete jaoks  

8.1. Põhjendatud kavandatavat rahaliste vahendite kogumahtu ning põhjendatud 
kavandatavat toetust fondidest on rahastamiskavas nõuetekohaselt kirjeldatud.  

8.2. Projekti rahastamiskava tõendab piisavalt projekti rahalist elujõulisust projekti 
rakendamise iga-aastaste rahaliste vajaduste jaoks. 

8.3. Edenemise seire füüsiliste ja rahaliste näitajate sobivus ning kontrollitavus, võttes 
arvesse tuvastatud riske. 

9. Kvaliteedikontrolli kriteeriumid määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 101 punkti i 
teabenõuete jaoks  

9.1. Suurprojekti rakendamiseks pakutava ajakava mõistlikkus ja teostatavus, võttes 
arvesse tuvastatud riske. 

9.2. Kui projekti rakendamine kestab programmiperioodist kauem, siis määratletud 
etappide sobivus ning optimaalne ülesehitus tulemuslikkuse ja tõhususe seisukohast. 

                                                 
7 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega kehtestatakse 

ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1). 
8 Nõukogu direktiiv 91/271/EMÜ, 21. mai 1991, asulareovee puhastamise kohta (EÜT L 135, 30.5.1991, 

lk 40). 
9 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja 

millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3). 
10 Nõukogu direktiiv 1999/31/EÜ, 26. aprill 1999, prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1). 
11 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL, 24. november 2010, tööstusheidete kohta 

(saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17). 
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III LISA 

Seiresüsteemis elektroonilisel kujul salvestatavate ja säilitatavate andmete loend (millele osutatakse artiklis 24) 

Andmed on nõutavad ESFi, ERFi, Ühtekuuluvusfondi ja EMKFi poolt toetatavate tegevuste puhul, kui teises veerus ei ole teisiti ette nähtud. 

Andmeväljad Märge fondide kohta, 
mille puhul elementi ei 

nõuta 

Toetusesaajat puudutav teave1213 

1. Iga toetusesaaja nimi või kordumatu tunnus   

2. Teave selle kohta, kas toetusesaaja on avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus   

3. Teave selle kohta, kui käibemaks toetusesaaja kuludelt ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi 
nõutav 

 

4. Toetusesaaja kontaktandmed   

Tegevusandmed 

5. Tegevuse nimetus või kordumatu tunnus   

6. Tegevuse lühikirjeldus   

7. Tegevuse kohta taotluse esitamise kuupäev  

8. Alguskuupäev, mis on nimetatud toetuse tingimusi sätestavas dokumendis  

9. Lõppkuupäev, mis on nimetatud toetuse tingimusi sätestavas dokumendis  
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10. Tegelik kuupäev, mil tegevus füüsiliselt lõpule viiakse või täielikult rakendatakse  

11. Asutus, mis annab välja toetuse tingimusi sätestava dokumendi  

12. Toetuse tingimusi sätestava dokumendi kuupäev  

13. Teave selle kohta, kas tegevus on suurprojekt, ning lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahend 

Ei kohaldu ESFi ja 
EMKFi puhul 

14. Teave selle kohta, kas tegevus on ühine tegevuskava, ning lähenemise ja konkurentsivõime 
rahastamisvahend 

Ei kohaldu EMKFi puhul 

15. Teave selle kohta, kas tegevus hõlmab rahastamist noorte tööhõive algatuse raames Ei kohaldu ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 

16. Teave selle kohta, kas avaliku sektori toetus tegevusele on riigiabi  

17.  Teave selle kohta, kas tegevust rakendatakse avaliku ja erasektori partnerluse struktuuris Ei kohaldu EMKFi puhul 

18. Tegevuse valuuta  

19. Programmi(de) lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahend(id), mille raames tegevust 
toetatakse 

 

20. Programmi(de) prioriteet või prioriteedid, mille raames tegevust toetatakse  

21. Fond(id), millest tegevust toetatakse  

22. Asjaomane piirkonna kategooria Ei kohaldu 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 
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Sekkumiskategooriaid käsitlevad andmed 

23. Sekkumisvaldkonna kood(id) Ei kohaldu EMKFi puhul 

24. Rahastamisvormi kood(id) Ei kohaldu EMKFi puhul 

25. Territooriumi liigi kood(id)  Ei kohaldu EMKFi puhul 

26.  Territoriaalsete teostamissüsteemide kood(id) Ei kohaldu EMKFi puhul 

27. Valdkonna eesmärgi kood(id) Ei kohaldu ESFi ja 
EMKFi puhul 

28. ESFi teisese valdkonna kood(id) Ei kohaldu ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 

29. Majandustegevuse kood(id) Ei kohaldu EMKFi puhul 

30. Asukoha kood(id) Ei kohaldu EMKFi puhul 

Näitajaid käsitlevad andmed 

31. Tegevuse seisukohast olulise iga ühise ning programmispetsiifilise väljundnäitaja nimetus ja 
kordumatu tunnus või kui seda fondipõhiste eeskirjadega nõutakse, siis iga ühise väljundnäitaja 
nimetus ja kordumatu tunnus jaotatuna osalejate soo järgi 

 

32. Iga väljundnäitaja mõõtühik   

33. Väljundnäitaja lõppeesmärgi väärtus, vajaduse korral jaotatuna soo järgi  
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34. Iga väljundnäitaja saavutusmäär iga kalendriaasta kohta, vajaduse korral jaotatuna soo järgi  

35. Tegevuse seisukohast olulise iga ühise ja programmispetsiifilise tulemusnäitaja14 nimetus ja 
kordumatu tunnus või kui seda fondipõhiste eeskirjadega nõutakse, siis iga ühise tulemusnäitaja 
nimetus ja kordumatu tunnus, vajaduse korral jaotatuna soo järgi 

 

36. Iga tulemusnäitaja mõõtühik  

37. Iga esitatud tulemusnäitaja baasväärtus Ei kohaldu ESFi puhul 

38. Esitatud tulemusnäitaja lõppeesmärgi väärtus, vajaduse korral jaotatuna soo järgi  Ei kohaldu ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul 

39. Iga tulemuseesmärgi mõõtühik ja baasväärtus  

40. Iga esitatud tulemusnäitaja saavutusmäär iga kalendriaasta kohta, vajaduse korral jaotatuna soo 
järgi  

Ei kohaldu ERFi ja 
Ühtekuuluvusfondi puhul 

Iga tegevuse finantsandmed (tegevuse puhul kasutatavas valuutas) 

41. Tegevuse rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on heaks kiidetud toetuse tingimusi 
sätestavas dokumendis 

 

42. Rahastamiskõlblike kulude kogusumma, mis on avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 2 punkti 15 tähenduses 

 

43. Avaliku sektori toetuse summa, mis on nimetatud toetuse tingimusi sätestavas dokumendis  

Toetusesaaja maksetaotlusi käsitlevad andmed (tegevuse puhul kasutatavas valuutas) 

44. Toetusesaaja iga maksetaotluse kättesaamise kuupäev  
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45. Toetusesaajale maksetaotluse alusel tehtava iga makse kuupäev  

46. Rahastamiskõlblike kulude summa maksetaotluses, mis on toetusesaajale tehtava iga makse alus  

47. Avaliku sektori kulude summa määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis 
vastab iga makse aluseks olevatele rahastamiskõlblikele kuludele  

 

48. Toetusesaajale maksetaotluse alusel tehtava iga makse summa  

49. Tegevusest selle rakendamise ajal tekkiv puhastulu, mida ei ole võetud arvesse toetuse tingimusi 
sätestavas dokumendis ega arvatud rahastamiskõlblikest kuludest maha  

 

50. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 125 lõike 5 punkti b kohaselt tehtavate tegevuse kohapealsete 
kontrollide alguskuupäev 

 

51. Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 127 lõike 1 ja käesoleva määruse artikli 28 kohaselt tehtavate 
tegevuse kohapealsete auditite kuupäev 

 

52. Auditit või kontrolli elluviiv asutus  
Toetusesaaja maksetaotlustes sisalduvate kulude andmed tegelike kulude alusel (tegevuse puhul 

kasutatavas valuutas) 
53. Komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikud kulud, mis on määratud kindlaks tegelikult tekkinud 

ja makstud kulude alusel, vajaduse korral koos mitterahaliste sissemaksete ja kulumitega  
 

54. Avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad 
komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikele kuludele, mis on määratud kindlaks tegelikult 
hüvitatud ja makstud kulude alusel, vajaduse korral koos mitterahaliste sissemaksete ja kulumitega  

 

55. Lepingu tüüp, kui lepingu sõlmimisele kohalduvad direktiivi 2004/17/EÜ15 või direktiivi 
2004/18/EÜ16 (ehitustööd / teenuste pakkumine / asjade pakkumine) või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi [...]+17 sätted 

 

56. Lepingu summa, kui lepingule kohalduvad direktiivi 2004/17/EÜ või direktiivi 2004/18/EÜ või 
direktiivi [...]+ sätted 
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57. Tekkinud ja makstud rahastamiskõlblikud kulud lepingu alusel, kui lepingule kohalduvad direktiivi 
2004/17/EÜ või direktiivi 2004/18/EÜ või direktiivi [...]+ sätted 

 

58. Kasutatud hankemenetlus, kui lepingule kohalduvad direktiivi 2004/17/EÜ või direktiivi 
2004/18/EÜ või direktiivi [...]+ sätted 

 

59. Lepingupartneri nimi või kordumatu tunnus, kui lepingule kohalduvad direktiivi 2004/17/EÜ või 
direktiivi 2004/18/EÜ või direktiivi [...]+ sätted 

 

Toetusesaaja maksetaotlustes sisalduvate kulude andmed ühikuhindade standardiseeritud 
astmiku alusel (tegevuse puhul kasutatavas valuutas) 

60. Komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblike kulude summa ühikuhindade standardiseeritud 
astmiku alusel 

 

61. Avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad 
komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikele kuludele ühikuhindade standardiseeritud astmiku 
alusel  

 

62. Ühikuhindade standardiseeritud astmiku jaoks kasutatava ühiku määratlus  

63. Iga ühikulise elemendi maksetaotluses märgitud tarnitud ühikute arv  

64. Iga ühikulise elemendi ühe ühiku hind  

Toetusesaaja maksetaotlustes sisalduvate kulude andmed ühekordsete maksete alusel (tegevuse 
puhul kasutatavas valuutas) 

65. Komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblike kulude summa ühekordsete maksete alusel   

66. Avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad 
komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikele kuludele ühekordsete maksete alusel 
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67. Iga ühekordse makse kohta toetuse tingimusi sätestavas dokumendis kokku lepitud tulemused 
(väljundid või tulemused) ühekordsete maksete tegemise alusena  

 

68. Iga ühekordse makse kohta toetuse tingimusi sätestavas dokumendis kokkulepitud summa   

Toetusesaaja maksetaotlustes sisalduvate kulude andmed kindlate maksemäärade alusel 
(tegevuse puhul kasutatavas valuutas) 

69. Komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblike kulude summa kindlate maksemäärade alusel  

70. Avaliku sektori kulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad 
komisjonile deklareeritud rahastamiskõlblikele kuludele kindlate maksemäärade alusel  

 

Andmed toetusesaajalt tagasi nõutud summade kohta 

71. Iga tagasinõudmisotsuse kuupäev  

72. Igast tagasinõudmisotsusest mõjutatud avaliku sektori toetuse summa  

73. Igast tagasinõudmisotsusest mõjutatud rahastamiskõlblikud kogukulud  

74. Iga tagasinõudmisotsuse järgselt toetusesaaja poolt tagasi makstud summa kättesaamise kuupäev   

75. Tagasinõudmisotsuse järgselt toetusesaaja poolt tagasi makstud avaliku sektori toetuse summa 
(ilma intressside või viivisteta)  

 

76. Toetusesaaja poolt tagasi makstud avaliku sektori toetusele vastavad rahastamiskõlblikud 
kogukulud  

 

77. Tagasinõudmisotsuse alusel tagasi mittesaadava avaliku sektori toetuse summa  

78. Tagasi mittesaadavale avaliku sektori toetusele vastav abikõlblik kogukulu  

Komisjonile esitatud maksetaotlusi käsitlevad andmed (eurodes) 
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79. Iga tegevusest tekkinud rahastamiskõlblikke kulusid sisaldava maksetaotluse esitamise kuupäev   

80. Igas maksetaotluses sisalduv toetusesaajal tekkinud ja tegevuse rakendamisel makstud 
rahastamiskõlblike kulude kogusumma  

 

81. Igas maksetaotluses sisalduv tegevuse avaliku sektori kulude kogusumma määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses 

 

82. Kui tegevus on rahastamisvahend, siis igas maksetaotluses sisalduv rahastamisvahenditele tehtud 
programmimaksete kogusumma  

 

83. Kui tegevus on rahastamisvahend, siis igas maksetaotluses sisalduv avaliku sektori kulude 
kogusumma määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastab 
rahastamisvahenditele tehtud programmimaksete kogusummale  

 

84. Kui tegevus on rahastamisvahend, siis igas maksetaotluses sisalduv programmimaksete 
kogusumma, mis on välja makstud rahastamiskõlblike kuludena määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 
42 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses 

 

85. Kui tegevus on rahastamisvahend, siis igas maksetaotluses sisalduvad avaliku sektori kogukulud, 
mis vastavad programmimaksete kogusummale, mis on välja makstud rahastamiskõlblike kuludena 
määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 42 lõike 1 punktide a, b ja d tähenduses 

 

86. Riigiabi puhul, kui kohaldub määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõige 5, siis igas 
maksetaotluses sisalduv tegevuse raames toetusesaajale avansina makstud summa 

 

87. Riigiabi puhul, kui kohaldub määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõige 5, siis maksetaotluses 
sisalduv avansi summa, mis on kaetud toetusesaaja poolt kuludega kolme aasta jooksul avansi 
maksmisest  

 

88. Riigiabi puhul, kui kohaldub määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 131 lõige 5, siis maksetaotluses 
sisalduv tegevuse raames toetusesaajale avansina makstud summa, mida ei ole veel kaetud 
toetusesaaja poolt makstud kuludega ning mille puhul kolmeaastane periood ei ole veel möödunud  

 

89. Igas maksetaotluses sisalduv rahastamiskõlblike kulude summa määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 
14 lõike 1 alusel 

Ei kohaldu ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 
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EMKFi puhul 
90. Igas maksetaotluses määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 14 lõike 1 alusel sisalduv avaliku sektori 

kulude summa määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses 
Ei kohaldu ERFi, 

Ühtekuuluvusfondi ja 
EMKFi puhul 

Andmed komisjonile määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 138 kohaselt esitatud arvepidamise kohta 

91. Iga tegevusest tekkinud kulusid sisaldava arvestusandmiku esitamise kuupäev   

92. Sellise arvestusandmiku esitamise kuupäev, milles sisalduvad tegevuse lõplikud kulud pärast 
tegevuse lõpuleviimist (kui rahastamiskõlblikud kogukulud on vähemalt 1 000 000 eurot (määruse 
(EL) nr 1303/2013 artikkel 140)) 

 

93. Andmikus sisalduvad tegevuse rahastamiskõlblikud kogukulud, mis on sisestatud 
sertifitseerimisasutuse arvestussüsteemidesse  

 

94. Tegevuse rakendamisel tekkinud avaliku sektori kulude kogusumma määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastab andmikus sisalduvatele tegevuse rahastamiskõlblikele 
kogukuludele, mis on sisestatud sertifitseerimisasutuse arvestussüsteemidesse  

 

95. Toetusesaajale tehtud maksete kogusumma määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 132 lõike 1 
tähenduses, mis vastab andmikus sisalduvatele rahastamiskõlblikele kogukuludele, mis on 
sisestatud sertifitseerimisasutuse arvestussüsteemidesse 

 

96. Tegevuse andmikus sisalduvate raamatupidamisaasta jooksul tühistatud rahastamiskõlblike kulude 
kogusumma 

 

97. Avaliku sektori kogukulud määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad 
andmikus sisalduvatele raamatupidamisaasta jooksul tühistatud rahastamiskõlblikele kogukuludele 

 

98. Andmikus sisalduvate raamatupidamisaasta jooksul tagasi nõutud rahastamiskõlblike kulude 
kogusumma  

 

99. Avaliku sektori kogukulud, mis vastavad tegevuse andmikus sisalduvale raamatupidamisaasta 
jooksul tagasi nõutud rahastamiskõlblike kulude kogusummale  
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100. Tegevuse andmikus sisalduvate raamatupidamisaasta lõpuks tagasi nõutavate 
rahastamiskõlblike kulude kogusumma 

 

101. Avaliku sektori kogukulud, mis vastavad tegevuse andmikus sisalduvate raamatupidamisaasta 
lõpuks tagasi nõutavate rahastamiskõlblike kulude kogusummale 

 

102. Igas andmikus sisalduva tegevuse kohta raamatupidamisaasta jooksul määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 71 kohaselt jõustatud rahastamiskõlblike kulude tagasinõudmise kogusumma 

 

103. Igas andmikus sisalduva tegevuse kohta avaliku sektori kogukulud määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 2 punkti 15 tähenduses, mis vastavad raamatupidamisaasta jooksul määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 71 kohaselt jõustatud rahastamiskõlblike kulude tagasinõudmise kogusummale 

 

104. Tegevuse andmikus sisalduvate raamatupidamisaasta lõpu seisuga tagasi mittesaadavate 
rahastamiskõlblike kulude kogusumma 

 

105. Avaliku sektori kogukulud, mis vastavad andmikus sisalduvate raamatupidamisaasta lõpu 
seisuga tagasi mittesaadavate rahastamiskõlblike kulude kogusummale 

 

Andmed spetsiifiliste kululiikide kohta, millele kohaldatakse ülempiire 

106. Tekkinud ja makstud ERF-tüüpi kulude summa, mida on kaasrahastanud ESF määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 98 lõike 2 kohaselt  

Ei kohaldu ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 

107. Tekkinud ja makstud ESF-tüüpi kulude summa, mida on kaasrahastanud ERF määruse (EL) nr 
1303/2013 artikli 98 lõike 2 kohaselt 

Ei kohaldu ESFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 

108. Väljaspool programmipiirkonda, kuid liidu piires tekkinud ja makstud ERF-tüüpi kulude 
summa määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 70 lõike 2 ning määruse (EL) nr 1304/2013 artikli 13 
lõike 2 kohaselt 

 

109. Väljaspool Euroopa Liitu tekkinud ja makstud kulude summa määruse (EL) nr 1304/2013 
artikli 13 lõike 3 kohaselt 

Ei kohaldu ERFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 
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EMKFi puhul 

110. Väljaspool programmipiirkonna liiduosa tekkinud ja makstud kulude summa määruse (EL) nr 
1299/2013 artikli 20 lõike 2 kohaselt 

Ei kohaldu ESFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 

111. Maa ostmiseks tehtud ja makstud kulude summa määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 
punkti b kohaselt 

 

112. Tegevusse antud mitterahaliste sissemaksete summa määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 
1 kohaselt  

 

113. Kolmandates riikides tekkinud ja makstud kulude summa, mida on ETK tegevuste puhul katnud 
ühinemiseelse abi rahastamisvahend või Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend 

Ei kohaldu ESFi, 
Ühtekuuluvusfondi ja 

EMKFi puhul 
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IV LISA 

Juhtimis- ja kontrollisüsteemidele esitatavad peamised nõuded ning nende 
klassifitseerimise seoses nende tõhusa toimimisega, millele osutatakse artiklis 30  

 

Tabel 1: peamised nõuded 

Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemile 
esitatavad nõuded 

Asjaomased 
asutused 

Ulatus 

1 Funktsioonide piisav eraldatus ning piisavad 
süsteemid aruandluseks ja seireks juhtudel, kui 
vastutav asutus usaldab ülesannete täitmise 
teisele asutusele 

Korraldusasutus 
Sisekontrollikesk

kond 

2 Tegevuste sobiv valik. Korraldusasutus 

3 Toetusesaajate piisav teavitamine valitud 
tegevuste puhul kohaldatavatest tingimustest.  

Korraldusasutus 

4 Piisavad juhtimise kontrollitoimingud. Korraldusasutus 

Juhtimis- ja 
kontrollitegevuse

d 

5 Kasutusel tõhus süsteem tagamaks, et kõiki 
kulude ja audititega seotud dokumente 
säilitatakse, et kindlustada piisav 
kontrolljälg. 

Korraldusasutus 

6 Töökindel süsteem andmete kogumiseks, 
salvestamiseks ja säilitamiseks seire, 
hindamise, finantsjuhtimise, kontrolli ja 
auditeerimise otstarbel, sealhulgas ühendused 
toetusesaajatega elektroonilise andmevahetuse 
pidamise süsteemidega. 

Korraldusasutus 
Juhtimis- ja 

kontrollitegevuse
d / Seire 

7 Proportsionaalsete pettusevastaste meetmete 
tulemuslik rakendamine 

Korraldusasutus 

8 Sobivad menetlused juhtimisdeklaratsiooni 
ning lõplike auditiaruannete ja tehtud 
kontrollide iga-aastaste kokkuvõtete 
koostamiseks. 

Korraldusasutus 
Juhtimis- ja 

kontrollitegevuse
d 

9 Funktsioonide piisav eraldatus ning piisavad 
süsteemid aruandluseks ja seireks juhtudel, kui 
vastutav asutus usaldab ülesannete täitmise 
teisele asutusele 

Sertifitseerimisasut
us Sisekontrollikesk

kond 

10 Sobivad menetlused maksetaotluste 
koostamiseks ja esitamiseks. 

Sertifitseerimisasut
us 

Juhtimis- ja 
kontrollitegevuse

d / seire 
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Peamised juhtimis- ja kontrollisüsteemile 
esitatavad nõuded 

Asjaomased 
asutused 

Ulatus 

11 Sobiv elektrooniline arvepidamine 
deklareeritud kulude ja vastava avaliku sektori 
panuse säilitamiseks. 

Sertifitseerimisasut
us 

12 Sobiv ja täielik arvestus tagasi nõutavatest, 
tagasi nõutud ja tühistatud summadest. 

Sertifitseerimisasut
us 

13 Sobivad menetlused aastaaruannete 
koostamise ning nende terviklikkuse, 
täpsuse ja õigsuse sertifitseerimiseks 

Sertifitseerimisasut
us 

Juhtimis- ja 
kontrollitegevuse

d 

14 Piisav funktsioonide eraldatus ning piisavad 
süsteemid tagamaks, et mis tahes muu asutus, 
kes teeb programmi auditeerimisstrateegia 
kohaselt auditeid, on oma tegevuses vajalikul 
määral sõltumatu ning võtab arvesse 
rahvusvaheliselt aktsepteeritud 
auditeerimisstandardeid. 

Auditeerimisasutus 

Sisekontrollikesk
kond 

15 Piisavad süsteemiauditid. Auditeerimisasutus 

16 Piisavad tegevusauditid. Auditeerimisasutus 

17 Piisavad raamatupidamise aastaaruannete 
auditid. 

Auditeerimisasutus 

18 Piisavad menetlused usaldusväärse 
auditiarvamuse pakkumiseks ja iga-aastase 
kontrolliaruande koostamiseks. 

Auditeerimisasutus 

Kontrollitegevus
ed  

 

Tabel 2: juhtimis- ja kontrollisüsteemidele esitatavate peamiste nõuete klassifikatsioon 
seoses toimimisega  

Kategooria 1 Toimib hästi. Ei vaja parandamist või vajab väheolulist 
parandamist.  

Kategooria 2 Toimib. Vajab mõningast parandamist.  

Kategooria 3 Toimib osaliselt. Vajab olulist parandamist. 

Kategooria 4 Sisuliselt ei toimi. 

 


