
 1 

Kinnitatud 
rahandusministri 

 8. märtsi 2004. a. 
määrusega nr. 29 

“Struktuuritoetuse kasutamise  
finantsaruannete esitamise kord” 
(rahandusministri 19.10.2005. a. 

määruse nr. 70 Lisa 3 sõnastuses) 
 

Lisa 9 – vorm SK70 
 
Makseasutus 
Rahandusministeerium 
 
              Meie  _________________________ 
        
 
 
 

Teatis tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule 
 
 
Käesolevaga kinnitan, et rakendusüksus(t)e  
 
___________________________________________________________________________________  

(rakendusüksuse nimi) 
kuluaruandes seisuga  ____________________________________ 
 
 __________________________________________________________________________________  

(rakendusüksuse nimi) 
kuluaruandes seisuga  ____________________________________ 
 
jne. 
 
toodud projektide rakendamine toimub vastavuses ühtse programmdokumendi 2004-
2006/ Euroopa Ühenduse algatuse Equal vahendite kasutamise programmi, 
programmitäiendi/ Equali programmitäiendi ja struktuurifondide rakendamist 
reguleerivate õigusaktidega. Samuti kinnitan, et tegevused projektide raames 
edenevad vastavalt otsuses sätestatud eesmärkidele ja Euroopa Nõukogu määruses nr 
1260/1999 sätestatule, sh: 

1) vastavalt asutamislepingu sätetele, selle alusel vastuvõetud õigusaktidele ning 
ühenduse poliitikatele, sealhulgas konkurentsieeskirjadele ning riigihankelepingute 
sõlmimise, keskkonnakaitse, meeste ja naiste ebavõrdsuse kaotamise ja nende 
võrdõiguslikkuse edendamise eeskirjadele (määruse artikkel 12); 

2) abi suhtes kohaldatakse haldus- ja kontrollimenetlust, et vältida, avastada ja 
karistada eeskirjade eiramist, võtta vastutusele pettuste eest ja nõuda tagasi kõik 
alusetult makstud summad (määruse artiklid 38 ja 39). 

Kulusid tõendavad dokumendid on kättesaadavad vähemalt 2015.aasta lõpuni.  

Nimetatud kuluaruanded vastavad selle vastuvõtmiseks nõutavatele tingimustele, sest: 
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Õige alles jätta 

a) kehtiv programmitäiend, mis on kinnitatud 
seirekomisjoni poolt …/kuupäev/, 

– on esitatud Euroopa Komisjonile 

– on teatisele  lisatud 

b) määruse 1260/1999 artikliga 37 nõutud viimane 
rakendamise aasta/lõpparuanne (õige alles jätta) 

– on esitatud 

– on teatisele lisatud 

– ei ole vaja esitada 

c) määruse 1260/1999 artiklis 42 osutatud 
vahehindamise tulemused... 

– on esitatud Euroopa Komisjonile 

– on teatisele lisatud 

– ei ole vaja esitada 

d) korraldusasutuse ja seirekomisjoni otsused on  
fondist asjaomastele prioriteetidele eraldatud toetuse 
kogusumma määraga... 

� kooskõlas 
 
� ei ole kooskõlas 

e) komisjoni poolt määruse 1260/1999 artikli 34 lõike 
2 alusel antud soovitused järelevalve- ja 
korraldussüsteemi parandamiseks... 

– on ellu rakendatud 

– on antud Euroopa Komisjonile 
selgitused soovitustega mittearvestamise 
kohta  

– soovitusi ei ole antud 

f) määruse 1260/1999 artikli 38 lõike 4 alusel esitatud  
parandusmeetmed ... 

– on ellu rakendatud 

– on antud Euroopa Komisjonile 
selgitused parandusmeetmete 
mittearvestamise kohta 

– ei hõlmanud kulusid 

� parandusmeetmeid ei ole esitatud 

 
� g) meede mille alla tõendatud kulu kuulub... - ei hõlma heakskiitmata riigiabi 

 
- hõlmab veel heakskiitmata riigiabi 

� � � ��

Korraldusasutuse juht või tema poolt volitatud isik  _____________________ 
                   (nimi / ametikoht / allkiri) 

Koostaja nimi; tel.; e-post�


