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LISA 1

Mittetulundustegevuse toetuse määramise üldised lisatingimused

1. Toetatava projekti eesmärk või toetatava tegevuse sihtotstarve peab olema kooskõlas Tallinna
arengudokumentides sätestatud eesmärkide ja prioriteetidega ning vastama linna eelarvestrateegiale ja asjaomase
aasta eelarvele.

2. Projekti rahastamise kohta algatatakse üldjuhul avatud konkurss, mille tingimustes on fikseeritud vähemalt
rahastamise eesmärgid ja nende saavutamise indikaatorid, omafinantseeringu alammäär, abikõlbmatute kulude
loetelu ning muud olulised rahastamise tingimused, mis vastavad nii üldistele kui ka valdkondade lisatingimustele.

3. Projektide omafinantseeringu alammäär on 10% projekti kogumaksumusest, v.a valdkondade lisatingimustes
nimetatud erandite korral. Riigiabi regulatsioonist võib tuleneda suurem omafinantseeringu määr. Omafinantseeringu
määra arvutamisel arvestatakse, et omafinantseering on projekti kulude katteks panustatud, toetuse saaja
põhitegevustest teenitud tulu või toetuse saaja rahaliselt mõõdetav panus projekti.

4. Projekti raames kogutud osalustasud ja piletimüügist saadud tulu peab olema taotluse eelarves kajastatud
kaasfinantseeringuna.

5. Tööjõukulude osakaal projekti kogukuludest võib olla kuni 60%, v.a valdkondade lisatingimustes nimetatud
erandid.

6. Ametiasutuse kooskõlastuseta võib teha eelarves kuni 30% ulatuses muudatusi toetuse kululiikide vahel, kui see
on kooskõlas sõlmitud lepingu esemega. Nimetatud muudatuse ulatuses uue kululiigi lisamiseks tuleb esitada
ametiasutusele põhjendatud avaldus. Kulude ja kulude katteallikate suurenemisel ei suurene ametiasutuse määratud
toetuse kogusumma.

7. Seda, kui ametiasutus tasub ürituse korraldaja eest arveid, käsitletakse toetuse andmisena.

8. E-maksuametist maksuvõla kontrollimisel lähtutakse maksukorralduse seaduse § 14 lõikes 5 sätestatust.

9. Ametiasutusel on õigus nõuda eelarve kujunemise aluseks olevaid hinnapakkumisi.

10. Ametiasutusel on õigus nõuda järgmiste dokumentide esitamist lõpparuande lisana:

10.1 omafinantseeringu arvelt tehtud kulusid tõendavate dokumentide koopiad;

10.2 kaasfinantseerijate poolt toetuse saajale tehtud rahalisi ülekandeid tõendavate maksedokumentide koopiad.

11. Kui toetuse saaja on mittetulundustegevuse lepingust tulenevaid kohustusi oluliselt rikkunud, võib ametiasutus
toetuse saajale anda kümnepäevase lisatähtaja lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Ametiasutus annab
lepingu lõpetamise kohta haldusakti ja esitab lepingu alusel saadu kohta tagasinõude 20 päeva jooksul kohustuste
täitmiseks antud tähtpäeva saabumisest, kui teine pool ei ole asunud lepingut täitma.

12. Kasutamata toetuse jääki ei nõuta tagasi viiest eurost väiksemate summade korral.

13. Tegevustoetust antakse linna eelarves eraldi eelarvepositsioonina esitatud juriidilistele isikutele ja/või
valdkondlikes lisatingimustes sätestatu kohaselt.

14. Toetuse andmisest võib keelduda, kui:

14.1 ametiasutuse eelarvelised vahendid ei võimalda projekti toetada;

14.2 toetuse andmisega ületatakse vähese tähtsusega abi piirmäära, mis on 200 000 eurot kolme eelarveaasta
jooksul.

15. Toetuse saaja on kohustatud igal võimalikul juhul viitama projekti seotusele Tallinna linnaga.

16. Kui projekt on ellu viidud nõutava avaliku ürituse loata, on ametiasutusel õigus rakendada lepingus sätestatud
õiguskaitsevahendeid.

17. Kulud, mille tegemiseks toetust ei anta:



17.1 enne taotluse esitamist tehtud kulud;

17.2 põhivara soetuseks tehtavad kulud, sh väheväärtusliku vara, nagu riist- ja tarkvara, kontoritehnika ja -mööbli
ning video- ja helitehnika soetamise kulud;

17.3 remondikulud;

17.4 esinduskulud, kingitused ja annetused. Erandina on lubatud teha kulusid konkurssidel ja võistlustel osalejatele
auhindade soetamiseks või osaleda auhinnafondides, kui valdkonna lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti;

17.5 reisi- ja lähetuskulud. Erandina võib linnaosade valitsuste, ettevõtlusvaldkonna, haridusvaldkonna,
turvalisusvaldkonna, spordivaldkonna parimate saavutussportlaste ja Tallinna esindusmeeskondade toetuste ja
Kodurahuprogrammi projektide puhul anda toetust transpordi- ja majutuskulude katteks (lisad 2, 3, 4, 7, 11 ja 12);

17.6 üksikisiku koolitusega seotud kulud;

17.7 müügitulu saamise eesmärgil loodud trükiste, filmide, telesaadete, video- ja helimaterjali kulud;

17.8 muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud, sh trahvid, lõivud, kohtukulud,
pangale makstavad intressikulud ja teenustasud, kursivahed, lühi- ja pikaajaliste finantskohustuste maksed;

17.9 kulud, mis ei ole kooskõlas projekti eelarvega;

17.10 kulud, mille finantseerimine on ette nähtud Tallinna linna eelarves;

17.11 kulud, mis ei ole algdokumentide alusel tekkepõhiselt raamatupidamises kirjendatud, maksed, mis ei ole
tarnijatele ja töövõtjatele tasutud, ning kaubad ja teenused, mis ei ole vastu võetud või kohale toimetatud
toetuslepingus märgitud abikõlblikkuse perioodi jooksul;

17.12  muud valdkonna lisatingimustes nimetatud kulud.

18. Projekti või toetatava tegevuse hindamisel juhindutakse järgmistest põhimõtetest:

18.1 taotluste läbivaatamisse ja komisjonide töösse kaasatakse vajaduse korral konsultandina finantstöötaja;

18.2 projekti või toetatava tegevuse eelarve kulud peavad olema reaalsed ja põhjendatud;

18.3 toetuse saajal peab olema projekti või toetatava tegevuse elluviimiseks piisav kogemus, võimekus,
inimressurss ja erialane pädevus. Ametiasutusel on õigus küsida toetuse saajalt dokumente, mis tõendavad projekti
või toetatava tegevuse elluviija vastavust eelnimetatud tingimustele;

18.4 projekti lõppedes korraldab toetuse saaja võimaluse korral projektis osalejate rahuloluküsitluse, kasutades
elektroonilist tagasisidevormi.

19. Toetuse andmisel vähese tähtsusega abina jälgitakse järgmisi põhimõtteid:

19.1 kui toetuse andmine on käsitatav vähese tähtsusega abina komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles
käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L
352, 24.12.2013, lk 1–8) (edaspidi VTA määrus), artikli 3 mõistes, siis kohaldatakse sellele VTA määruses ja
konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut;

19.2 toetuse saajale antud vähese tähtsusega abi ei tohi kolme järjestikuse majandusaasta jooksul koos
„Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra“ alusel taotletava toetusega ületada vähese tähtsusega abi
ülemmäära 200 000 eurot;

19.3 vähese tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse VTA määruse artiklis 5 sätestatud vähese tähtsusega abi
kumuleerimise reegleid;

19.4 vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel
seotud VTA määruse artikli 2 lõike 2 kohaselt;

19.5 mittetulundustegevuse toetuse andmise korda ei kohaldata VTA määruse artikli 1 lõikes 1 nimetatud abi
andmiseks;

19.6 toetuse andmisel kohaldatakse konkurentsiseaduse § 492 lõikes 3 sätestatut;

19.7 ametiasutus säilitab toetuse andmise ja kasutamisega seotud dokumente kümme aastat pärast käesoleva korra
alusel viimase otsuse tegemist.

20. Toetuse andmisel grupierandina lähtutakse konkurentsiseaduse §-st 342 ja Euroopa Liidu vastavast
regulatsioonist.



21. Mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonid (edaspidi komisjon) juhinduvad oma tegevuses 
Tallinna Linnavolikogu 3. novembri 2016 määrusest nr 25 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“, teistest 
õigusaktidest ja järgmistest põhimõtetest:

21.1 komisjon on 3- kuni 15-liikmeline;

21.2 komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool 
komisjoni koosseisust. Koosolek võib toimuda elektrooniliselt;

21.3 koosoleku kutsub kokku, päevakava kinnitab, koosoleku toimumise aja ja elektroonilise koosoleku komisjoni 
otsuse tähtpäeva määrab komisjoni esimees või sekretär;

21.4 koosoleku päevakava ja elektroonilised viited Tallinna projekti- ja tegevustoetuste registrisse kantud toetuse 
taotlustele edastab komisjoni sekretär komisjoni koosseisule vähemalt kolm tööpäeva enne komisjoni koosoleku 
toimumist või komisjoni otsuse tähtpäeva saabumist. Komisjoni liikmed tutvuvad toetuse taotluste toimikutega 
Tallinna projekti- ja tegevustoetuste registris;

21.5 komisjoni esimehel või tema asendajal on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa 
võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;

21.6 komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate ja 
puudujate nimed, päevakava ja selle kohta esitatud ettepanekud, hääletustulemused, eriarvamused ja vastuvõetud 
otsused. Komisjoni liikmetel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus;

21.7 elektroonilise hääletuse korral peavad komisjoni liikmed hiljemalt komisjoni otsuse tähtpäevaks edastama 
elektrooniliselt oma seisukoha päevakavas esitatud toetuse taotluste kohta. Elektroonilise koosoleku toimumise 
korral tehakse protokolli sellekohane märge.

21.8 komisjoni protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest või elektroonilise komisjoni 
otsuse tähtpäevast ning selle allkirjastavad vähemalt koosoleku juhataja ja protokollija.

22. Linna ametiasutus menetleb projekti- ja tegevustoetuste taotlusi, milles kavandatud tegevusi on võimalik ellu viia, 
arvestades kehtivaid Vabariigi Valitsuse, peaministri, linnavolikogu ja linnavalitsuse seatud piiranguid ja 
koroonaviirusega seotud kriisi leevendamise meetmeid ja muid õigusnorme.
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