
    
 
 

 Rahandusministri 28. veebruari 2007. a määrus nr 14 
                     “Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse  kasutamise ja  

                                                                                             väljamaksmise aruannete esitamise tähtajad ja kord  
                                                                                                                             ning aruannete vormid.”                         

 
 
 

lisa 3 – vorm SK40 
 
Korraldusasutus 
Rahandusministeerium 
 
 
              Meie  _________________________ 
        
 
 
 

Teatis tegevuse vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule 
 
 
Võttes aluseks rakendusüksus(t)e poolt esitatud kuluaruande(d) ning teatise(d) tegevuse 
vastavuse kohta abi andmise otsuses toodule, kinnitan, et rakendusüksus(t)e 
_________________________ kuluaruandes/kuluaruannetes seisuga1 
_________________________ toodud projektide rakendamine rakenduskava/ prioriteetse 
suuna/meetmete ______________________________ raames toimub vastavuses 
struktuuritoetuse rakendamist reguleerivate õigusaktide ja rakenduskavaga.  
Samuti kinnitan, et:  

1) struktuuritoetuse vahenditest soetatud tooted on üle antud ja teenused osutatud ning 
deklareeritud kulud vastavad tegelikkusele; 

2) on tagatud, et järelevalve- ning projektiauditite käigus avastatud rikkumiste osas 
tehakse toetuse saajale vajalikke ettekirjutusi ning kontrollitakse ettekirjutuste 
täitmist; 

3) on tagatud kontrolljälg kulude tegelikkusele vastavuse kontrolliks. 
 
Kulusid tõendavad dokumendid on kättesaadavad vähemalt 2025. aasta lõpuni.  
 
Lisaks kinnitan, et: 
Õige(d) alles jätta2 

a) rakendusüksuse siseauditi poolt läbi viidud 
struktuuritoetuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
auditite raames… 

- on tehtud olulisi tähelepanekuid 
- ei ole tehtud olulisi tähelepanekuid 

                                                           
1Aruandlusperioodi lõppkuupäev 
2 Kui teatis esitatakse mitme rakendusüksuse kohta, siis lisada küsimuste a-f  vastuste juurde vastava 

rakendusüksuse nimi, kelle kohta nimetatud kinnitus antakse 
 



b) rakendusüksuse siseauditi poolt läbi viidud auditite 
lõpparuannetes toodud olulised tähelepanekud 
struktuuritoetuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
kohta3 … 

- on arvesse võetud 
- on seatud tähtaeg ja tegevuskava 
tähelepanekute arvesse võtmiseks 
- on mittearvestatud 
- järeltoimingutega ei ole aruande 
esitamise seisuga alustatud  
- N/A4 

c) rakendusasutuse siseauditi poolt läbi viidud 
struktuuritoetuse juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
auditite raames… 

- on tehtud olulisi tähelepanekuid 

- ei ole tehtud olulisi tähelepanekuid 

d) rakendusasutuse siseauditi poolt läbi viidud 
auditite lõpparuannetes toodud olulised 
tähelepanekud struktuuritoetuse juhtimis- ja 
kontrollisüsteemide kohta 5… 

- on arvesse võetud 
- on seatud tähtaeg ja tegevuskava 
tähelepanekute arvesse võtmiseks 
- on mittearvestatud 
- järeltoimingutega ei ole aruande 
esitamise seisuga alustatud 
- N/A6 

e) rakendusasutuse poolt rakendusüksusele 
järelevalve korras suunatud ettekirjutusi… 

- on tehtud 

- ei ole tehtud 

f) rakendusasutuse poolt rakendusüksusele 
järelevalve korras suunatud ettekirjutused7… 

- on arvesse võetud 
- on seatud tähtaeg ja tegevuskava 
ettekirjutuste täitmiseks 
- on mittearvestatud 
- järeltoimingutega ei ole aruande 
esitamise seisuga alustatud 
- N/A8 

 
Rakendusasutuse juht või tema poolt volitatud isik ________________________, 
                  
volitatud vastavalt ….…9 
 

                                                           
3 Vajadusel valida mitu varianti  
4 Valida, kui ei ole olulisi tähelepanekuid tehtud 
5 Vajadusel valida mitu varianti  
6 Valida, kui ei ole olulisi tähelepanekuid tehtud 
7 Vajadusel valida mitu varianti  
8 Valida, kui ei ole ettekirjutusi tehtud  
9 Dokumendi rekvisiidid 


