LISA 1
Rahandusministri …2015. a määruse nr …
„Perioodi 2014–2020 tehnilise abina toetuse
andmise tingimused“
seletuskirja lisa 1
Ühtse määra alusel projekti kaudsete kulude hüvitamine tehnilise abi meetmes

Kaudsete kulude hüvitamise ühtse määra arvutamise ja selle rakendamise metoodika
väljatöötamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määrus nr 143 „Perioodi
2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise
ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 9 lõikes 2 sätestatud nõuded.
1. Ühtse määra kasutamine
1.1 Rahandusministeerium tehnilise abi rakendusasutuse ja rakendusüksusena soovib
kehtestada ühtse määra kasutamise eesmärgiga lihtsustada Euroopa Liidu
struktuuritoetuste vahendite kasutust ning vähendada halduskoormust.
1.2 Ühtset määra kasutatakse programmperioodi 2014–2020 meetme „Tehniline abi“
projektide rakendamisega kaasnevate administreerimis- ja kaudsete kulude
hüvitamiseks.
2. Ühtse määra suuruse arvutamine
Kaudsete kulude hüvitamise ühtse määra kehtestamise aluseks on Euroopa Parlamendi
ja Nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli 68 lõike 1 punkt a, mille kohaselt võib
hüvitada projekti kaudsed kulud ühtse protsendimäära alusel kuni 25% ulatuses
projektiga seotud otsestest rahastamiskõlbulikest kuludest tingimusel, et määr
arvutatakse ausa, õiglase ja kontrollitava arvutusmeetodi alusel. Ühtse määra
arvutamise aluseks olid tegelikud kulud ning selleks analüüsiti eelnevalt perioodi
2007–2013 horisontaalsest tehnilisest abist rahastatud toetuse saajate viimase kolme
aasta maksetaotlusi, mille alusel hüvitati üldkulusid ajavahemikus 1. august 2011 kuni
30. juuni 2014, ja tegelike kulude põhjal arvutati välja ühtne määr projekt kaudsete
kulude hüvitamiseks perioodil 2014–2020. Kulude analüüsis eristati otsesed kulud,
kaudsed kulud ja sisseostetud teenused ning arvutati välja kaudsete kulude suhe
otsestesse kuludesse. Saadud tulemuste põhjal tehti soovitused kahe määra
rakendamiseks toetuse saaja rollist (rakendusüksus ja rakendusasutus) lähtuvalt.
Projekti ühtse määra arvutamise aluseks on otsene personalikulu. Projekti
administreeriva personali kulud (raamatupidamine, sekretäri- ja personalitöö,
haldustöötaja tegevus, muu abistav töö) loetakse kaudsete kulude hulka.
3. Projekti kaudsete kulude arvutamine ühtse määra alusel
Projekti kaudsed kulud arvutatakse projekti otsestest personalikuludest. Kaudsete
kulude ühtne määr on rakendusasutustele 15% ja rakendusüksustele 25%.
Ühtse määra alusel arvestatud projekti kaudseid kulusid tegelike kuludega ei tõendata.

3.1 Projekti kaudsed kulud ühtse määra alusel arvutatakse järgmiste näidete eeskujul:
1. Rakendusasutused, näide
Otsene personalikulu

30 000 eurot

Ühtne määr

15%

Kaudsete kulude ühtne määr =
personalikulu X ühtne määr

otsene 30 000 eurot X 15% = 4500 eurot

Ülejäänud projektiga seotud
(kooltitused, auditid, teavitus)

kulud 15 000 eurot

Abikõlblikud kulud = otsene personal + 30 000 eurot + 4500eurot + 15 000 eurot =
arvutatud ühtne määr + muud otsesed 49 500€
kulud
Toetuse osakaal = abikõlblikud kulud = 49 500 eurot
85% toetust + 15% kaasfinantseeringut

2. Rakendusüksused, näide
Otsene personalikulu

30 000 eurot

Ühtne määr

25%

Kaudsete kulude ühtne määr = otsene
personalikulu x ühtne määr

30 000 eurot X 25% = 7500 eurot

Ülejäänud projektiga seotud
(koolitused, auditid, teavitus)

15 000 eurot

kulud

30 000 eurot + 7500 eurot + 15 000 eurot
Abikõlblikud kulud = otsene personal +
= 52 500 eurot
arvutatud ühtne määr + muud otsesed
kulud
Toetuse osakaal = abikõlblikud kulud = 52 500 eurot
85% toetust + 15% kaasfinantseeringut

