Toetuse summa arvutamise näide 1:
LIGINULLENERGIAHOONE EHITAMISE PROJEKT

Rae vald soovib rajada teenusüksuse mis koosneb 30-st ööpäevaringse majutusega üldhooldusteenuse
kohast ning 12-st ööpäevaringse majutuseta (nn päevase hoolduse) teenusekohast. Uue teenusüksuse
ehitamiseks välja arvatav hoone on otsustatud lammutamiseks, ning selleks kulub prognoosi kohaselt
75 000 eurot. Eelarve koostamisel lähtub taotleja järgmistest andmetest.
Projekti abikõlblike kulude kogumaht on 1 419 000 eurot, sh:


Ööpäevaringsete teenusekohtade (30 tk) loomise kulu – 1 200 000 eurot (ühe teenusekoha
maksumus 40 000 eurot)



Päevase hoolduse teenusekohtade (12 tk) loomise kulu – 144 000 (ühe teenusekoha
maksumus 12 000 eurot)



Lammutamisega kaasnev kulu – 75 000 eurot

Taotleja individuaalne toetusemäär on 40% ning projekti maksimaalne toetuse summa arvutatakse
järgmiselt:
1. Toetuse summa 30 ööpäevaringse teenusekoha loomiseks:
30 (soovitud kohtade arv) x 16 000 eurot (ühe ööpäevaringse koha maksimaalne maksumus
80 000 eurot korrutatuna taotleja individuaalse toetusmääraga) = 480 000 eurot
Kuna maksimaalne toetuse summa ööpäevaringsete teenusekohtade loomisel ühe
teenusüksuse kohta on Rae valla puhul 320 000 eurot (800 000 korrutatuna taotleja
individuaalse toetusmääraga), siis on ööpäevaringsete teenusekohtade rajamiseks võimalik
antud projekti raames toetust küsida 320 000 eurot. Ühe projektiga rajatava ööpäevaringse
teenusekoha loomise toetus on 320 000 / 30 = 10 666,67 eurot.
2. Toetuse summa 12 päevase hoolduse teenusekoha loomiseks:
12 (soovitud kohtade arv) x 4800 eurot (ühe päevase hoolduse teenusekoha maksimaalne
maksumus 12 000 eurot korrutatuna taotleja individuaalse toetusmääraga 40%) = 57 600 eurot
Kuna maksimaalne toetus päevase hoolduse teenusekohtade loomisel ühe teenusüksuse
kohta on Rae valla puhul 48 000 eurot (120 000 eurot korrutatuna taotleja individuaalse
toetusmääraga), siis on päevase hoolduse teenusekohtade rajamiseks võimalik antud projekti
raames toetust küsida 48 000 eurot. Ühe projektiga rajatava päevase hoolduse teenusekoha
loomise toetus on 48 000 / 12 = 4000 eurot.
3. Toetuse summa suure energiakuluga hoone lammutamiseks
Maksimaalne lubatud toetuse summa KOV üksuse hallatava hoone lammutamiseks on Rae
valla puhul 32 000 eurot (80 000 eurot korrutatuna taotleja individuaalse toetusmääraga).
Antud projektis on aga maksimaalne lammutamiseks taotletav toetuse summa 75 000 eurot x
40% = 30 000 eurot
Projekti toetuse summa kujuneb järgmiselt:
320 000 eurot + 48 000 eurot + 30 000 eurot = 398 000 eurot.

Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse projekti abikõlblike kulude mahuks 1 419 000 eurot, toetuse
maksimaalseks summaks 398 000 eurot (mis moodustab 28,05% projekti abikõlblike kulude mahust)
ja projekti minimaalseks omafinantseeringu määraks 71,95%.

Projekti elluviimisel võib tegelike kulude maht eelarvestatust erineda.
Variant I:
Hanke tulemusel suureneb projekti tegelik kogueelarve 1 530 000 euroni, st 30 ööpäevaringse
ja 12 päevase teenusekohaga teenuseüksuse rajamise abikõlblik kulu kokku on 1 450 000 eurot
ja lammutamise kulu 80 000 eurot.
Toetuse saajal on endiselt õigus küsida maksimaalselt 398 000 eurot toetust. Projekti
kallinemisega kaasneb omafinantseeringu summa ja määra suurenemine. Projekti
elluviimiseks peab toetuse saaja omavahenditest panustama 1 132 000 eurot, mis moodustab
73,99% projekti abikõlblike kulude mahust. Toetusmäär langeb seega 26,01%-ni.
Variant II:
Hanke tulemusena selgub, et projekti tegelike kulude maht väheneb 950 000 euroni, st 30
ööpäevaringse ja 12 päevase teenusekohaga teenuseüksuse rajamise abikõlblik kulu kokku on
900 000 eurot ja lammutamise kulu 50 000 eurot.
Antud juhul väheneb projektile eraldatud toetuse kogusumma:


Teenuseüksuse rajamiseks antav toetuse summa peab moodustama maksimaalselt 40%
teenuseüksuse rajamise abikõlblike kulude mahust ehk 900 000 euro puhul ei tohi küsida
360 000 eurost suuremat toetuse summat.



Hoone lammutamiseks antav toetuse summa peab moodustama maksimaalselt 40%
lammutamise abikõlblike kulude mahust ehk 50 000 euro puhul saab ei tohi küsida 20 000
eurost suuremat toetuse summat.

Toetuse saaja esitab rakendusüksusele avalduse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks,
mille kohaselt on projekti abikõlblik eelarve 950 000 eurot, maksimaalne toetuse summa
380 000 eurot ehk maksimaalselt võimalik 40% projekti abikõlblike kulude mahust. Projekti
minimaalne omafinantseeringu määr sel juhul väheneb 60%-ni.

