Toetuse summa arvutamise näide 2:
ENERGIATÕHUSUSE TÖÖDE PROJEKT

Põlva vald soovib teostada energiatõhususe töid hoones köetava pinnaga 1200 m2. Taotleja
individuaalne toetusmäär on 63%. Nn rekonstrueerimise projekti eelarve koostamisel lähtub taotleja
järgmistest andmetest.
Projekti abikõlblike kulude kogumaht on 650 000 eurot, sh:


Energiaaudiitori poolt välja pakutud energiatõhususe tööde kogumaksumus – 625 000 eurot



Projekteerimise teenuse maksumus – 15 000 eurot



Omanikujärelevalve teenuse maksumus – 10 000 eurot

Toetuse maksimaalse summa arvutuskäik:
Ühe nn rekonstrueerimise projekti kohta on Põlva vallal võimalik toetust küsida maksimaalselt
425 250 eurot (675 000 eurot korrutatuna taotleja individuaalse toetusmääraga).
Maksimaalne toetuse summa ühe rekonstrueeritava ruutmeetri kohta on 283,50 eurot (450 eurot
korrutatuna taotleja individuaalse toetusmääraga). Antud hoone rekonstrueerimiseks saab küsida
toetust maksimaalselt 283,50 eurot/ m2 x 1 200 m2 = 340 200 eurot.

Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse projekti abikõlblike kulude mahuks 650 000 eurot, toetuse
maksimaalseks summaks 340 200 eurot (mis moodustab 52,34% projekti abikõlblike kulude mahust)
ja projekti minimaalseks omafinantseeringu määraks 47,66%.

Projekti elluviimisel võib tegelike kulude maht eelarvestatust erineda.
Variant I:
Hanke tulemusena selgub, et energiatõhususe tööde tegelik maksumus on 510 000 eurot,
projekteerimise ja omanikujärelevalve kulu kokku on 20 000 eurot. Seega projekti abikõlblik
eelarve väheneb 530 000 euroni.
Toetuse saajale eraldatud toetuse summa ei tohiks ületada 63% projekti abikõlblike kulude
mahust. Seega esitab toetuse saaja rakendusüksusele avalduse taotluse rahuldamise otsuse
muutmiseks, mille kohaselt on projekti abikõlblik eelarve 530 000 eurot, maksimaalne toetuse
summa 333 900 eurot (mis moodustab 63% projekti abikõlblikust eelarvest) ning projekti
minimaalne omafinantseeringu määr 37%.
Variant II:
Hanke tulemusena selgub, et energiatõhususe tööde tegelik maksumus on 700 000 eurot, mille
tõttu otsustab toetuse saaja võtta projekti eelarvest projekteerimise ja omanikujärelevalve
kulusid ning rahastada neid omavahenditest. Projekti abikõlblikuks eelarveks jääb 700 000
eurot.

Maksimaalne toetuse summa 1200 m2 suuruse hoone rekonstrueerimiseks on 340 200 eurot,
mis moodustab uuest abikõlblikust eelarvest 48,60%. Seega toetuse saaja omafinantseeringu
summa suureneb ning omafinantseeringu minimaalseks määraks jääb 51,40%.

