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Taotluse esitamine
• Taotlused esitatakse E-toetus keskkonna kaudu hiljemalt:
 5. aprillil 2021. a (energiatõhususe tööd)
 5. mail 2021. a (liginullenergiahoone)
• Taotlus peab olema allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt
allkirjastatud
• Liginullenergiahoone ehitamiseks võib KOV kohta esitada
maksimaalselt ühe taotluse
• Energiatõhususe tööde tegemiseks võib esitada kaks taotlust
KOV kohta, mille elanike arv rahvastikuregistri andmetel on
2019. aasta 1. jaanuari seisuga üle 8 000
• Taotlusvooru hilinenult esitatud taotlust menetlusse ei võeta

Nõuded taotlusele (1)
• Taotlejale kohaldatavad lahtrid peavad olema korrektselt täidetud
• Projekti eesmärk ja seotus meetme eesmärgiga
• Toetuse kasutamise tegevus-, rahastamis- ja ajakava peavad olema
reaalselt teostatavad projekti perioodil (21.12.2020-31.12.2023)
• Projekti eelarve peab olema põhjendatud, seotud otseselt projekti
eesmärkide ja tegevustega
• Planeeritud tegevused peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu ja
riigisiseste õigusaktidega
• Tegevuste ja kulude abikõlblikkus
• Eelarve peab vastavama määruses kehtestatud toetuse ja
omafinantseeringu määrale
• Omafinantseeringu, mitteabikõlblike kulude ja projekti võimaliku
kallinemise katmise suutlikkus

Nõuded taotlusele (2)
• Kinnitus, et hoone köetavast netopinnast kasutatakse vähemalt viie
aasta jooksul projekti lõppemisest arvates vähemalt 90 protsenti.
• Hoone kavandatud tegelik kasutus kogu köetava pinna ulatuses
vähemalt viis aastat pärast projekti lõppu
• Rahvastikuprognoosi ja teenuse sihtrühma dünaamikat arvestav
hoone jätkusuutliku kasutamise plaan
• KOV üksuste ühise valitseva mõju all oleva üksuse poolt taotluse
esitamisel selle üksuse asukohajärgse KOV üksuse kinnituskiri
taotluse esitamisega nõustumise kohta
• Nõuetekohased ülesande andmise aktid, juhul kui tegemist on üldist
majandushuvi pakkuva teenuse osutamiseks vajaliku taristu
arendamisega (ettevõtjatele hüvitisena antav riigiabi või vähese
tähtsusega abi)

Energiatõhususe tööde puhul (1)
Taotlus ja selle lisad (meetme määruse § 8):
• Rekonstrueeritava hoone köetava pinna ruutmeetrite arv, sh


KOV korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel teenuse osutamiseks
kasutatava köetava pinna ruutmeetrite arv



Muu avaliku teenuse osutamiseks kasutava köetava pinna ruutmeetrite arv



Lammutatava pinna ruutmeetrite arv

• Kinnitus, et projektiga hõlmatud hoone ja hoonealune kinnistu kuuluvad
taotlejale või on taotleja kasuks seatud rekonstrueeritava hoone kasutusiga
ületava pikkusega hoonestusõigus
• Info projektiga hõlmatud hoone ja hoonealuse kinnistu kasutamiseks
sõlmitud lepingute kohta
• Kinnitus, et projekti tegevusteks ei ole antud toetust muudest
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotluse
esitamisele eelnenud kolme aasta jooksul
• Hoone energiaaudit või energiaauditi vahearuanne

Energiatõhususe tööde puhul (2)
Energiaaudit (meetme määruse § 9 ja lisa 3):
• Hoone köetava pinna m2 arv ehitisregistri andmetel
• Hoone olemasolevale olukorrale vastav energiatõhususarv
• Soovituslike energiatõhususe tööde loetelu koos maksumuse
kalkulatsioonidega
• Hoone energiatõhususe parendamise pakettide energiatõhususarvude
määramine valideeritud dünaamilise simulatsiooni tarkvaraga (sh 3Dpildid) tüüpilisel kasutusel
• Hoone ülalpidamiskulude ja hoonesse tarnitud energia
energiakasutuse muutumise kalkulatsioonid (kolme kalendriaasta
keskmised tarbimisandmed ning projektijärgse kalendriaasta
prognoositavad keskmised tarbimisandmed)
• CO2 heitkoguse vähenemise prognoos kolme kalendriaasta kohta
alates projekti lõpetamise aastale järgnevast aastast

Energiatõhususe tööde puhul (3)
Abikõlblikud kulud (meetme määruse § 5 lg 3):
• Soojustamise kulu
• Avatäidete (uste, akende ja muu taolise) uuendamise kulu
• Küttesüsteemide, soojusvarustuse ja soojatarbevee süsteemide
uuendamise kulu
• Ventilatsioonisüsteemide uuendamise kulu (nõuetele vastav sisekliima,
mittetaastuva fossiilse päritoluga energia kasutuse vähenemine,
päikeseelektri kasutamine, kasvuhoonegaaside vähenemine)
• Jahutussüsteemide paigaldamise kulu, kui see tuleneb vajadusest
tagada nõuetele vastav sisekliima
• Taastuvenergiasüsteemide, automaatika ja tarkade juhtimisseadmete ,
sh andurid ja andmehõivesüsteemid, mis võimaldavad hinnata projekti
tulemusi, hankimise ja paigaldamisega seonduv kulu

Energiatõhususe tööde puhul (4)
Abikõlblikud kulud (meetme määruse § 5 lg 3):
• Päikesekaitse lahenduste kulu
• Valgustuse uuendamise kulu
• Hoone piirde-, kande- ja jäigastavate konstruktsioonide muutmise ja
asendamise kulu, kui see on vajalik energiatõhusust tagavate
tehnosüsteemide paigaldamiseks, taastuvenergia kasutuselevõtuks või
soojustuse paigaldamiseks
• Eespool loeteletud töödega lahutamatult seotud või nende eelduseks
olevate investeeringute kulu (sh sisekliima nõuded, lammutustööd)
• Ehitise toimimiseks vajalike kommunikatsioonidega liitumise kulud
• Projekteerimise, omanikujärelevalve ja energiasäästu eksperdi
kaasamise kulu, tehnosüsteemide seadistamise kulud
• Kultuurimälestiste korral muinsuskaitse eritingimuste koostamise ja
tööde kavandamiseks vajalike uuringute läbiviimise kulu

Liginullenergiahoonete ehitamise puhul (1)
Taotlus ja selle lisad (meetme määruse § 10):
• Ehitatava liginullenergiahoone köetava pinna ruutmeetrite arv, sh
 KOV korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel teenuse osutamiseks
kasutatava köetava pinna ruutmeetrite arv
 Muu avaliku teenuse osutamiseks kasutatava köetava pinna
ruutmeetrite arv

• Informatsioon projekti teostamiseks või projekti üksikuteks
tegevusteks viimasel viiel aastal saadud toetuse või muudest
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest taotletava
toetuse kohta
• Lammutatava hoone, hoonete või nende osade köetava pinna
ruutmeetrite arv ning energiamärgise klass(id)

Liginullenergiahoonete ehitamise puhul (2)
Taotlus ja selle lisad (meetme määruse § 10):
• Kinnitus, et projektiga hõlmatud lammutatavad hooned ja
kavandatava liginullenergiahoone ehitamiseks kasutatav kinnistu
kuuluvad taotlejale või on taotleja kasuks seatud kavandatava
liginullenergiahoone kasutusiga ületava pikkusega hoonestusõigus
• Info kavandatava liginullenergiahoone ehitamiseks kasutatava
kinnistu kasutamiseks sõlmitud lepingute kohta
• Ehitatava liginullenergiahoone projekt vähemalt eelprojekti
staadiumis
• Lammutatava(te) hoone(te) energiamärgis(ed)

Liginullenergiahoonete ehitamise puhul (3)
Nõuded energiamärgisele (meetme määruse § 11):
• Lammutatava hoone energiamärgis peab olema välja antud
2020. aasta 1. jaanuaril või hiljem
• Energiamärgis peab vastama majandus- ja taristuministri 30.
aprilli 2015. a määruses nr 36 „Nõuded energiamärgise
andmisele ja energiamärgisele” sätestatud nõuetele
• Energiamärgise andmisel ei ole lubatud kasutada majandus- ja
taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 36 § 14 lõikes 2
toodud erisust

Liginullenergiahoonete ehitamise puhul (4)
Hoone jätkusuutliku kasutamise plaan:
• Projektiga kavandatava lahenduse asjakohasus ja
jätkusuutlikkus, sh:
 Uue hoone ehitamise vajadus ja alternatiivid,
 Kultuuriväärtusega objekti lammutamise vajalikkus ja alternatiivid
 Seotus teenuse jätkusuutliku pakkumisega

• Ehitatava liginullenergiahoone multifunktsionaalsus ja
ligipääsetavus
• Ruumimõju ümbritsevale keskkonnale ja asukoha
juurdepääsetavus

Liginullenergiahoonete ehitamise puhul (5)
Abikõlblikud kulud (meetme määruse § 5 lg 3):
• Projekti ettevalmistamisega seotud kulud, nagu energiamärgise
andmine, projekteerimine, ehitusprojekti ekspertiis ja
arhitektuurivõistluse läbiviimine (algus 2019. a 1. jaanuar)
• Ehitise auditi kulu
• Omanikujärelevalve kulu
• Ehitamise, sh hoone kasutamiseks vajalike rajatiste ja
kommunikatsioonide ehitamise kulu
• Ehitusprojektis kavandatud ja ehitustöö käigus ehitisse püsivalt
paigaldatavate seadmete ja sisustuse soetamise kulu
• Ehitise toimimiseks vajalike kommunikatsioonidega liitumise kulu;
• KOV hallatavate hoonete hulgast välja arvatava suure energiakuluga
hoone, hoonete või hooneosa lammutamise kulu

Mitteabikõlblikud kulud (1) (määruste § 5 lg 4)
• Kulu, mis on seotud kapitalirendi tüüpi liisinglepingu sõlmimise,
intressi, kindlustuse ja muu taolisega
• Kapitalirendi makse, kui asja omandiõigus ei lähe kapitalirendi
tulemusel üle toetuse saajale
• Amortisatsioonikulu
• Kulu projekti tegevusele, mis on viimase kolme aasta jooksul riigi
muudest tuludest, sealhulgas Euroopa Liidu vahenditest või teistest
välisvahenditest saadud toetustest hüvitatud
• Käibemaks ulatuses, mida toetuse saajal on õigus tagasi saada
• Muud projektiga mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast
põhjendamatud ja ebaolulised kulud
• Projektijuhtimise ja õigusabi kulu

Mitteabikõlblikud kulud (2)
Energiatõhususe tööde puhul:
• Soojusvarustuse tagamiseks vajalike seadmete ja teiste
energiatootmisseadmete soetamise ja paigaldamise kulu, mis ei ole
kooskõlas kehtiva KOV üksuse soojusmajanduse arengukavaga
• Hoone energiaauditi kulu
• Kulu, mida rahastatakse muudest riigieelarvelistest või Euroopa Liidu
vahenditest.

Mitteabikõlblikud kulud (3)
Liginullenergiahoone ehitamise puhul:
Hanke korraldamise kulu
Kinnistu omandamisega seotud kulud
Ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud
Kulu, mis on varem riigieelarvest või Euroopa Liidu või välisvahendite
toetustest hüvitatud
• Kulu omafinantseeringuna Euroopa Liidu või välisvahendite
toetustest
• Riigiabi puhul meetme määruste §-is 6 nimetamata kulud
•
•
•
•

Nõuetele vastav taotleja
(energiatõhususe määruse § 7 ja liginullenergia määruse § 9)
• KOV üksuse finantsjuhtimise seaduse §-s 341 sätestatud
nõuetest kinni pidamine
• Kehtiv KOV korralduse seaduse § 372 kohane arengukava.
• Riigiabi või vähese tähtsusega abi saaja puhul peavad olema
täidetud korraldused Euroopa Komisjoni otsuse alusel
ebaseaduslikuks ja siseturuga kokku sobimatuks tunnistatud
abi tagasimaksmiseks.

Nõuetele vastav taotlus
• On esitatud meetme määruses sätestatud korras ja vastab meetme
määruses sätestatud nõuetele (energiatõhususe määruse § 8 ja
liginullenergia määruse § 10)
• Toetust taotletakse käesolevas määruses nimetatud eesmärkide
täitmiseks ja toetatavateks tegevusteks
• Taotletud toetuse suurus ei ületa käesolevas määruses sätestatud
toetuse määra
• Projekti tegevused lõpetatakse hiljemalt meetme määruse § 4 lõikes
2 sätestatud tähtajal (2023. a 31. detsember)
• Projekti eelarves on kavandatud nõutav omafinantseering

Nõuetele mittevastav taotlus
• Sisaldab ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab
pettuse või ähvardusega või muul õigusvastasel viisil taotluse
menetlemist
• Taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele või teha
paikvaatlust
• Taotleja ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud taotluses
esinevaid puudusi
• Taotlus ei vasta meetme määruses sätestatud nõuetele
• Taotlus on esitatud ajal, kui taotlusvoor ei ole välja kuulutatud või
see on lõppenud
Taotluse või taotleja nõuetele mittevastavuse korral ja taotluses
puuduste kõrvaldamata jätmise korral teeb rakendusüksus taotluse
rahuldamata jätmise otsuse.

Taotluse hindamine – energiatõhususe tööd
(meetme määruse § 13 ja lisa 2)
• Taotlusi hinnatakse viies territoriaalses grupis
• Hindamiskriteeriumid on sätestatud meetme määruse lisas 2
• Igas territoriaalses grupis moodustatakse lõplik pingerida
hindamiskriteeriumide eest saadud punktide kokku liitmisel ja
ümardamisel täpsusastmega kaks kohta pärast koma
• Võrdsete punktide arvuga taotluste korral eelistatakse taotlust,
mille on esitanud taotleja, kelle põhitegevuse tulu vastavalt
määruse lisale 1 on elaniku kohta väiksem

Hindamiskriteeriumid – energiatõhususe tööd
• Kriteerium 1: Hoonesse tarnitud energia vähenemine
rekonstrueeritava hoone abikõlbliku köetava pinna ühe ruutmeetri
kohta. Mida kõrgem on suhtarv, seda rohkem saab punkte.
• Kriteerium 2: Hoone ülalpidamiskulude vähenemine
rekonstrueeritava hoone abikõlbliku köetava pinna ühe ruutmeetri
kohta. Mida kõrgem on suhtarv, seda rohkem saab punkte.

Taotluse rahuldamine – energiatõhusse tööd
(meetme määruse § 14 lg 3)
• Hindamise tulemusena igas territoriaalses grupis alates kõrgeima punktiarvu
saanud taotluste esitajaid teavitatakse hindamise tulemustest ja taotluse
rahuldamise otsusest
• Igas territoriaalses grupis on rakendusüksusel õigus osaliselt rahastamise
mahu sisse jääva taotluse esitajaga pidada läbirääkimisi taotletava summa
ja taotluses sisalduvate tegevuste vähendamise või taotleja
omafinantseeringu suurendamise üle
• Territoriaalse grupi toetuse jääk kasutatakse üle-eestilises pingereas olevate
taotluste rahuldamiseks
• Üleriigilise toetuse jäägi tekkimisel teavitatakse taotlejat toetuse saamise
võimalusest alates kõrgeima punktiarvuga rahastamiseta jäänud projektist
üle-eestilises pingereas

Taotluse hindamine – liginullenergiahooned
(meetme määruse § 15 ja lisa 2)
• Taotlusi hindab rakendusüksuse moodustatud hindamiskomisjon,
mille koosseis kooskõlastatakse Rahandusministeeriumiga ning
avalikustatakse rakendusüksuse veebilehel
• Hindamiskomisjon annab projektile hindepunkte ja moodustab
pingerea vastavalt meetme määruse lisas 2 toodud taotluste
hindamiskriteeriumidele
• Projekti koondhinne kujuneb kõikide hindamiskriteeriumide järgi
saadud hindepunktide liitmisel
• Võrdsete punktide arvuga taotluste korral eelistatakse taotlust, mille
on esitanud taotleja, kelle tulu elaniku kohta on väiksem

Hindamiskriteeriumid – liginullenergiahooned
Kriteerium 1: Avaliku sektori hoonetes energiatõhususe saavutamine
• Hindamise aluseks on lammutatava hoone köetava pinna m2 ja
energiamärgise kaalutud energiaerikasutus (KEK) ning uue
liginullenergiahoone köetava pinna m2 arv
• Hindepunktid antakse pingerea alusel, mille esimesel kohal olev
maksimaalse suhtarvuga projekt saab 45 punkti ja viimasel kohal olev
minimaalse suhtarvuga projekt saab 5 punkti

Hindamiskriteeriumid – liginullenergiahooned
Kriteerium 2: Lahenduse asjakohasus ja jätkusuutlikkus
• Hinnatakse uue hoone ehitamise vajadust ning tehtud valikute
sobivust vastavalt esitatud projekti lahendusele ja kaalutud
alternatiividele
• Hindamise aluseks on taotluses esitatud informatsioon ning hoone
jätkusuutliku kasutuse plaan
• Projekte hinnatakse 30, 25, 20, 15, 10, 5 või 0 punktiga
• 0 punktiga hinnatud projekti ei saa meetme tegevuse raames toetada,
seega komisjon projekti edasi ei hinda

Hindamiskriteeriumid – liginullenergiahooned
Kriteerium 3: Multifunktsionaalsus ja ligipääsetavus
• Hindamisel arvestatakse, kas projekti raames ehitatav hoone on
projekteeritud või tulevikus vajadusel hõlpsasti kohandatav
multifunktsionaalseks hooneks ning kas on tagatud ligipääs erinevatele
sihtgruppidele
• Hindamisel lähtutakse hoone projektlahendusest, mitte kavandatavast
esialgsest kasutusest
• Ligipääsetavuse puhul jälgitakse hoone projektlahenduse sobivust
erivajadusega isikutele
• Hindamise aluseks on taotluses esitatud informatsioon, hoone jätkusuutliku
kasutuse plaan ja eelprojekt
• Projekte hinnatakse 15, 10, 5 või 0 punktiga

Hindamiskriteeriumid – liginullenergiahooned
Kriteerium 4: Ruumimõju ümbritsevale keskkonnale ja asukoha
juurdepääsetavus
• Hinnatakse, kas projekti raames paraneb ümbritseva elukeskkonna kvaliteet
ning kas hoone/ hoonete/ hooneosa lammutamine ja uue hoone rajamine on
kooskõlas planeeringutes kehtestatud põhimõtetega
• Hindamisel arvestatakse, kas projekti koostamisse on kaasatud volitatud
arhitekti kutset omav ekspert
• Jälgitakse, kas hoone on sihtgruppidele juurdepääsetav
• Hindamise aluseks on taotluses esitatud informatsioon, sealhulgas teave
tegevuse vastavuse kohta kehtivatele planeeringutele ja hoone jätkusuutliku
kasutuse plaan
• Projekte hinnatakse 10, 5 või 0 punktiga

Taotluse rahuldamine – liginullenergiahooned
(meetme määruse § 16 lg 4)
• Hindamise tulemusena koostatakse üleriigiline pingerida
• Hindamise tulemusena alates kõrgeima punktiarvu saanud ja sellega
rahastamise mahu sisse jäävate taotluste esitajaid teavitatakse
hindamise tulemustest ja taotluse rahuldamise otsusest
• Rakendusüksusel on õigus osaliselt rahastamise mahu sisse jääva
taotluse esitajaga pidada läbirääkimisi taotletava summa ja taotluses
sisalduvate tegevuste vähendamise või taotleja omafinantseeringu
suurendamise üle

Taotluse rahuldamise otsus (1)
• Otsuse tegemise kuupäev
• Toetuse saaja nimi, aadress ja registrikood
• Projekti nimetus ja number
• Toetuse maksimaalne summa
• Projekti minimaalne omafinantseeringu määr
• Projekti abikõlblikkuse periood ja abikõlblike kulude kogumaht
• Poolte õigused ja kohustused
• Viited vaidlustamisele ja järelevalvele
• Toetuse andmise, kasutamise ja toetuse maksmise aluseks olevate
dokumentide, teabe ning aruannete esitamise tähtajad ja kord, sealhulgas
aruandlus CO2 heitkoguse kokkuhoiust

Taotluse rahuldamise otsus (2)
• Taotluse rahuldamise otsuse muutmise tingimused ja kord
• Toetuse väljamaksmise kord
• Toetuse maksmise peatamise ja finantskorrektsiooni alused ning taotluse
rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused
• Vaidluste lahendamise kord
• Teadete kättetoimetamise vorm ja viis
• Nõuetekohased viited vastavale Euroopa Komisjoni õigusaktile ja sättele
juhul kui antav toetus on riigiabi või vähese tähtsusega abi
• Muud tingimused, mis on vajalikud projekti edukaks elluviimiseks ja
järelevalve teostamiseks

Taotluse rahuldamata jätmise otsus
• Kui taotluse menetlemisel selgub, et taotluses on esitatud
valeandmeid või ilmnevad asjaolud, mille tõttu taotlejat või taotlust
ei oleks saanud nõuetele vastavaks tunnistada
• Taotlus jääb taotluste hindamisel moodustunud pingereas väljapoole
taotluste rahastamise eelarvet
• Otsuses märgitakse vähemalt järgmist:
•
•
•
•
•
•

Otsuse tegija
Otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number
Toetuse taotleja nimi, aadress ja registrikood
Otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused
Taotluse rahuldamata jätmise põhjendus
Otsuse vaidlustamise kord

Toetuse saaja kohustused (1)
Toetuse saaja on kohustatud projekti ellu viima vastavalt esitatud taotlusele,
taotluse rahuldamise otsusele ja õigusaktidele, sh:
• Küsima hanke korral, mille eeldatav maksumus jääb alla lihthanke piirmäära,
kirjalikult kolm võrreldavat hinnapakkumust piisava kvalifikatsiooniga
ettevõtjatelt ja esitama saadud hinnapakkumused nende küsimist
tõendavate dokumentidega rakendusüksusele koos sõlmitud lepinguga
• Teostama lihthanke piirmäära ületavad projektiga seotud hanked läbi
riigihangete registri
• Vältima olukorda, kus tema tehingupartnerit võib pidada mingil põhjusel
seotuks toetuse saaja või tema projektiga seotud ametiisikuga, ning sellise
olukorra ilmnemisel teavitama sellest viivitamata rakendusüksust
• Esitama rakendusüksusele hankelepingu viivitamata pärast selle sõlmimist

Toetuse saaja kohustused (2)
• Kasutama hoonet taotluse rahuldamise otsuse kohaselt osaliselt või tervikuna
KOV korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 alusel osutatava teenuse
osutamiseks ja seda mitte võõrandama või valdust andma kolmandatele
isikutele ilma rakendusüksusega kooskõlastamata vähemalt viis aastat
projekti lõppemisest arvates
• Võimaldama rakendusüksuse nimetatud isikutel enne projekti teostamist,
projekti elluviimise ajal ning viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates
tutvuda kõigi toetuse saaja valduses olevate projektiga seotud dokumentidega,
sh tagama rakendusüksusele õiguse tutvuda tööde tegija dokumentidega
• Võimaldama rakendusüksusel ja tema nimetatud isikutel tutvuda projekti
elluviimisega ning pärast elluviimist projekti tulemiga kohapeal
• Teavitama rakendusüksust viivitamata asjaoludest, mille tõttu taotluses
esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged

Toetuse saaja kohustused (3)
• Teavitama viivitamata rakendusüksust, kui ta on saanud, taotlenud või
taotleb käesoleva projekti rakendamisel seotud kulude katmiseks toetust
mõnest teisest allikast
• Eristama oma raamatupidamises selgelt toetuse kasutamisega seotud kulud
muudest kuludest
• Säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente vähemalt viie aasta
jooksul projekti lõppemisest arvates ja riigiabi või vähese tähtsusega abi
saamisel kümne aasta jooksul abi saamisest
• Teavitama viivitamata rakendusüksust projekti elluviimise ajal ja viie aasta
jooksul projekti lõppemisest arvates kõigist asjaoludest, mis võivad
mõjutada projekti elluviimist või toetuse saaja võimet täita asja säilitamise,
sihtotstarbelise kasutamise ning taotluses nimetatud eesmärkide
saavutamise kohustust
• Tagastama tagastamisele kuuluva toetuse tähtaegselt

Toetusele viitamine
Projektiga seotud ehitustööde ajal tuleb projekti piirkonda üles panna töödest
informeeriv tahvel, millel peab olema vähemalt:
• Projekti nimetus
• Tööde teostaja
• Valmimise tähtaeg
• Lisainfo sõnastuses „Hoone energiatõhusamaks muutmist toetas Eesti riik”
või „Liginullenergiahoone ehitamist toetas Eesti riik”
• Rahandusministeeriumi logo
https://vv.valitsus.ee/et/logofailid/grupid?tid_i18n=148

Toetuse maksmine
• Toetuse maksmise eelduseks on taotluse rahuldamise otsus vastavalt ja
kulude abikõlblikkus
• Kulu on abikõlblik, kui see on tekkinud ja makstud
• Tegeliku kulu tekkimine on tõendatud, kui kulu aluseks olev töö on vastu
võetud, teenus osutatud või kaup oma valdusesse või omandisse saadud
• Tegelik kulu on makstud, kui see on tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil
või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi
• Rakendusüksus kontrollib maksetaotluses esitatud kulude abikõlblikkust ja
toetuse saaja kohustuste nõuetekohast täitmist 30 tööpäeva jooksul
• Maksetaotluse menetlemise tähtaeg võib pikeneda toetuse saajale antud
puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks antud aja võrra
• Maksetaotlusi esitatakse üldjuhul kord kvartalis, kuid mitte sagedamini kui
kord kuus.
• Lõppmakse tehakse pärast lõpparuande kinnitamist.

Projekti aruandlus
Lõpparuanne
• esitatakse 60 kalendripäeva jooksul alates projekti abikõlblikkuse
perioodi lõppkuupäevast
Järelaruanded
• Aruanded kasvuhoonegaaside heitkoguse kokkuhoiust tuleb esitada
kolme projektijärgse täisaasta kohta taotluse rahuldamise otsuses
määratud tähtpäevadel.

Toetuse tagasinõudmine (1)
Rakendusüksus võib teha taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja toetuse
osalise või täieliku tagasinõudmise otsuse sõltuvalt rikkumise raskusest, kui:
• Ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud
• Toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata taotluse rahuldamise
otsuses toodud tingimuse või nõude
• Toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses või õigusaktides
sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel
• Ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti
tegevuste tähtaegu ei ole järgitud
• Toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta ei
rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel
võimalik jätkata
• Toetuse saaja esitab avalduse toetusest loobumise kohta

Toetuse tagasinõudmine (2)
• Hoone kasutamine avaliku sektori teenuste osutamiseks lõpetatakse või
vähendatakse olulisel määral enne viie aasta möödumist projekti
lõppemisest arvates
• Hoone köetavast netopinnast kasutatakse enne viie aasta möödumist
projekti lõppemisest arvates vähem kui 90 protsenti
• Hoone omand või hoone valdus antakse kolmandatele isikutele enne viie
aasta möödumist projekti lõppemisest arvates rakendusüksusega eelnevalt
kooskõlastamata.
• Toetuse saaja on jätnud täitmata hangete läbiviimisega seotud kohustused

Tänan!
Natalja.Tsikova@rtk.ee
663 1919

