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lisa 2 
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jõust.1.01.2011] 

 

 

Struktuuritoetust saavate projektide mitterahaliste sissemaksete omafinantseeringuna 

arvestamise juhend  

§ 1. Mitterahaliste sissemaksete omafinantseeringuna arvestamise 

üldpõhimõtted 

(1) Mitterahalise sissemakse eelduseks on kulu tekkimine tavasituatsioonis. Isik või asutus, 

kes ei ole toetuse saaja ega partner, annab projekti raames mitterahalise sissemaksena toetuse 

saajale või partnerile kasutada ruumi, seadme, materjali või vahendi või osutab tasuta teenust, 

mille eest toetuse saaja või partner tavasituatsioonis peaks maksma, või toetuse saaja või 

partneri jaoks tehakse vabatahtlikku tööd. 

[RT I 2009, 40, 270 - jõust. 26.07.2009]  

(2) Kui kulu tekkimist tavasituatsioonis ei ole võimalik tõendada, ei ole vabatahtlik töö või 

tasuta ruumide projekti kasutusse andmine mitterahalise sissemaksena abikõlblik. 

(3) Mitterahalise sissemakse omafinantseeringuna planeerimisel peab arvestama järgmist: 

1) mitterahaline sissemakse sätestatakse toetuse taotluses; 

2) rakendusüksust teavitatakse vabatahtliku töö, tasuta ruumi, seadme, materjali või vahendi 

kasutamise või tasuta teenuse osutamise kohast ja ajast enne nimetatud tegevuste toimumist; 

3) planeeritav kulu peab vastama kõikidele abikõlblikkust reguleerivates õigusaktides toodud 

nõuetele; 

4) isik või asutus, kes ei ole toetuse saaja ega partner ja kes pakub tasuta ruumi, seadet, 

materjali, vahendit, vabatahtlikku tööd või osutab tasuta teenust, peab olema nõus selle 

kasutamisega mitterahalise sissemaksena vastava projekti jaoks; 

[RT I 2009, 40, 270 - jõust. 26.07.2009]  

5) isik või asutus, kes ei ole toetuse saaja ega partner ja kes pakub tasuta ruumi, seadet, 

materjali, vahendit, vabatahtlikku tööd või osutab tasuta teenust, mida kavatsetakse arvestada 

mitterahalise sissemaksena, peab olema võimeline tõendama selle tegelikku väärtust, milleks 

on vajalik väärtuse kujunemise detailne kirjeldus koos seda toetava dokumentatsiooniga; 

[RT I 2009, 40, 270 - jõust. 26.07.2009]  

6) mitterahaliste sissemaksete summa võib moodustada maksimaalselt omafinantseeringuga 

võrdse osa projekti abikõlblike kulude kogumahust; 

7) mitterahaline sissemakse peab olema projekti eelarves näidatud toetuse saaja või partneri 

omafinantseeringuna, sõltuvalt sellest, kes oleks tavasituatsioonis rahalise kulu kandja; 

[RT I 2009, 40, 270 - jõust. 26.07.2009]  

8) ruumide üüri mitterahalise sissemakse hindamisega ja selle väärtuse tõendamisega seotud 
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kulud on abikõlblikud; 

9) punktis 8 nimetatud kulud peavad olema väiksemad ruumide tasuta kasutada andmise näol 

tehtavatest mitterahalistest sissemaksetest. 

§ 2. Tasuta ruumide projekti kasutusse andmine 

(1) Tasuta ruumide projekti raames kasutusse andmist võib mitterahalise sissemaksena 

käsitada vaid avatud taotlusvooru tulemusena Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti või 

ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahelise koostööprojekti omafinantseeringuna. 

(2) Tasuta ruumide projekti raames kasutusse andmise puhul on üürihinna määramise aluseks 

vähemalt kuus kuud enne projekti abikõlblikkuse perioodi algust kehtinud hinnakiri. 

Hinnakirja puudumisel peab ruumi üüri väärtus olema hinnatud sõltumatu kvalifitseeritud 

hindaja (edaspidi sõltumatu hindaja) poolt. 

(3) Sõltumatu hindajana arvestatakse Eestis tegutsevate suuremate krediidiasutuste
7
 poolt 

aktsepteeritavaid kinnisvarahindajaid. Selle tõenduseks peab taotlusdokumentatsioonile 

lisama vastava väljatrüki panga koduleheküljelt või panga poolt väljastatud kinnituskirja. 

(4) Kui tasuta ruumi projekti kasutusse andmisel lähtutakse mitterahalise sissemakse väärtuse 

arvestamisel sõltumatu hindaja väljastatud hinnangust, peab see sisaldama analüüsi, mille 

alusel saab kinnitada, et projekti kasutusse antava ruumi üürihind vastab turu keskmisele 

hinnale antud piirkonnas või on sellest madalam
8
. 

(5) Allahindluste osa ei või näidata mitterahalise sissemaksena. Näiteks kui isik või asutus, 

kes ei ole toetuse saaja või partner, annab toetuse saajale või partnerile ruumi projekti jaoks 

üürile odavamalt kui tavasituatsioonis, siis on abikõlblik vaid ruumi eest tegelikult makstud 

üürisumma. 

[RT I 2009, 40, 270 - jõust. 26.07.2009]  

§ 3. Tasuta seadmete, materjalide ja vahendite projekti kasutusse andmine 

Tasuta seadmete, materjalide ja vahendite projekti kasutusse andmisel kasutatakse 

mitterahalise sissemakse väärtuse tõendamiseks kehtivat hinnakirja, mis tõendab nende üüri- 

või kasutusväärtust. Hinnakirja puudumisel peab mitterahalise sissemakse väärtus olema 

tõendatud üksikasjaliku kirjeldusena tasuta seadmete, materjalide ja vahendite kasutamisest 

tekkinud reaalsete kulude kohta. 

§ 4. Vabatahtliku töö pakkumine 

(1) Vabatahtliku tasuta töö väärtus peab olema kindlaks määratud selleks tööks kulutatud aja 

ja tehtud töö eest tavaliselt makstava tunni-, päeva-, nädala-, kuu- või ühikumäära järgi. 

(2) Rakendusüksusel on õigus põhjendatud juhtudel vähendada vabatahtliku töö maksumust, 

kui see ületab tavaliselt makstavat tunni-, päeva-, nädala-, kuu- või ühikumäära. 

(3) Vabatahtliku töö arvestamisel mitterahalise sissemaksena peavad olema täidetud 

järgmised tingimused: 

1) vabatahtliku töö maksumus (netotunni-
9
 või ühikumäär) ja ajakulu peavad olema eelnevalt 

toetuse taotluses selgelt eraldi näidatud; 
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2) mitterahalisi sissemakseid ei või kajastada keskmisest turuhinnast suurematena; 

3) vabatahtlikud töötajad aitavad projekti rakendamisele kaasa oma vabast ajast ega saa selle 

töö eest tasu; 

4) kulude tõendamiseks peab pidama tööajatabeleid. 

(4) Tööajatabel sisaldab vabatahtliku töö aega päevade ja vajadusel ka tundide lõikes ning 

tehtud tööde ja tegevuste kirjeldusi (vt ka käesoleva määruse lisa 1 «Struktuuritoetust saavate 

projektide personalikulude ja üldkulude arvestamise juhend»). Talgutööde korral võib 

vabatahtlike tööga seonduva informatsiooni koondada ühtsesse tabelisse, milles kajastub 

vajalik informatsioon sarnaselt tööajatabelile. 

(5) Tööajatabelis toodud informatsioon peab kokku langema aruannetes toodud 

informatsiooniga. Kui esineb lahknevusi, siis tegevusi, mis on seotud väära informatsiooniga, 

ei loeta abikõlblikuks. 

(6) Toetuse saaja või partneri heaks töölepingu, ametisse nimetamise käskkirja või 

võlaõigusliku lepingu alusel töötava isiku vabatahtlik töö või tasuta lisatööülesannete täitmine 

ei ole abikõlblik. 

[RT I 2010, 74, 567 - jõust. 11.10.2010]  

 

 

 

 

 

 

 

 

7
 Ära toodud Eesti Panga koduleheküljel aadressil: 

[http://www.eestipank.info/pub/et/majandus/finantskeskkond/kommertspangad/]. 

8
 Näiteks soovitakse näidata mitterahalise sissemaksena isiku või asutuse, kes ei ole toetuse 

saaja või partner, omandis oleva sellise kinnisvara üüri, mida on kasutatud teavituspäeva või 

seminari läbiviimiseks, kuid see ületab piirkonnas seminaride läbiviimiseks mõeldud ruumide 

turu keskmist üüri. Seega on mitterahalise sissemaksena abikõlblik vaid see osa 

mitterahalisest sissemaksest, mis jääb keskmise turuhinna piiridesse. Seda ületav osa 

arvatakse abikõlblike kulude hulgast välja. 

[RT I 2009, 40, 270 – jõust. 26.07.2009]]  

9
Mitterahalise sissemakse hulka ei arvestata töötasult makstavaid makse. 
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