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Eluruumide kohandamise protseduur katseprojektis

1. Katseprojekti taotlusvoor
1.1. Partneriks olev kohalik omavalitsus (TAT-is partner; edaspidi KOV) kuulutab oma
halduspiirkonnas välja taotluste vastuvõtmise taotlusvooru kestusega üks kuu teavitades
sellest vähemalt kaks (2) nädalat enne Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskust (TAT-is toetuse
saaja; edaspidi AKK).
1.2. Katseprojektis toetatakse eluruumi kohandamist vähemalt 45-le inimesele. Sealhulgas
toetatakse vähemalt:
1.2.1. viis kohandust eluruumile, sh eluruumi sisse- ja väljapääsule;
1.2.2. viis kohandust hoone välisukse ja eluruumi vahelisele käiguteele;
1.2.3. viis kohandust hoone sisse- ja väljapääsule, kus asub taotleja eluruum;
1.2.4. 15 kohandust puudega isikutele, kes on alla 18-aastased;
1.2.5. 15 kohandust puudega isikutele, kes on vanuses 18-62 eluaastat;
1.2.6. 15 kohandust puudega isikutele, kes on 63-aastase või vanemad.
1.3. Järjekorra loomise aluseks on taotluse saabumise aeg.
1.4. Juhul, kui taotlusvooru lõpuks ei ole KOV-le esitatud punktides 1.2 nimetatud rühmade
piirarvu ulatuses taotluseid, pikendatakse taotluste vastuvõtmist selles rühmas veel 10
tööpäeva võrra.
1.5 Kui peale pikendatud taotlemise lõppu ei ole taotlusi punktides 1.2 toodud rühmade
piirarvude ulatuses võetakse järjekorrast järgmised taotlused. Kui järjekorra alusel on
kohanduse taotlejaid vähem kui 45, pikendatakse taotluste vastuvõtmist veel 10 tööpäeva
võrra.
1.6. Katseprojektis on maksimaalne toetuse summa ühe taotleja kohta kuni 4500 eurot.
2. Eluruumi kohanduse taotlemine
2.1. Eluruumi kohandust saab taotleda puudest tuleneva tegevuspiiranguga isik, kes vajab
kõrvalabi igapäevategevustes (taotleja).
2.2. Taotlus esitatakse taotleja rahvastikuregistrijärgsele KOV-le.
2.3. Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vormil, mille on kinnitanud AKK ning mis on
hiljemalt taotlusvooru avanemise kuupäeval kättesaadav KOV veebilehelt.
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2.4. Taotluse võib esitada KOV-i välja kuulutatud taotluste vastuvõtmise tähtaja jooksul.
Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui taotlus esitati enne taotluste vastuvõtmise alguskuupäeva
või taotlus esitati pärast taotluste esitamise tähtaega ning tähtaega ei ennistatud .
2.5. Taotlus esitatakse TAT punktis 2.2. nimetatud tegevuste raames eluruumi kohandamise
saamiseks.
2.6. Vajadusel lisatakse taotlusele punktis 8.2.2. või 8.2.3. nimetatud eluruumi kasutamise
leping ja punktis 8.3. nimetatud nõusolek.
3.Taotluse esmane menetlemine – nõuete kontroll
3.1. Esmase menetlemise käigus kontrollib KOV kohanduse taotleja ja taotluse vastavust
punktis 2 sätestatud nõuetele. Vastavuse kontrollimisel täidab KOV vastava kontroll-lehe.
3.2. KOV sisestab taotluse menetlemisega seotud info sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmeregistrisse (edaspidi STAR).
3.3. KOV kontrollib taotluses ja taotluse lisadokumentides esitatud infot isikule eluruumi
kohandamiseks pakutud abi kohta.
3.4. KOV võib taotluse vastavuse hindamise käigus nõuda taotlejalt selgitusi ja
lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist.
3.5. Puuduste korral teavitab KOV taotlejat kirjalikult ning annab puuduste kõrvaldamiseks
aega viis (5) tööpäeva. Puuduste kõrvaldamiseni või selleks antud tähtaja möödumiseni
menetlustähtaeg peatub.
3.6. Nõuetele vastavatest taotlustest koostab KOV kronoloogilise nimekirja, millest valib punkti
1.2 järgi taotlused, mis suunatakse läbi STAR-i edasi AKK-le teiseseks menetlemiseks.
Taotlused valitakse vastavalt nende laekumise ajalisele järgnevusele.
3.7. KOV suunab käesoleva lisa punkti 1 kohaselt järjestatud 45 nõuetekohast taotlust AKK-le
teiseseks menetlemiseks 20 tööpäeva jooksul alates taotlusvooru sulgemise tähtpäevast.
KOV-l on õigus vajadusel menetlemise tähtaega pikendada.
3.8. KOV teavitab kohanduse taotlejat nõuetele vastava taotluse edastamisest AKK-le ja
edasistest tegevustest.
3.9. Taotluste puhul, mida edasi ei suunatud, teavitab KOV taotlejaid viie (5) tööpäeva jooksul,
et nad on taotlemisel ootenimekirjas, kuid esimesse valikusse nad ei mahtunud ning neil võib
olla võimalus kohanduse saamiseks juhul, kui esimesest valikust mõni taotleja välja langeb.
3.10. Kui katseprojekti eelarves on peale 45 taotluse rahuldamist täiendavalt vahendeid, võib
AKK küsida üldnimekirja alusel KOV-lt järjekorrast ka järgmised eelarvesse mahtuvad
taotlused.

4. Taotluse teisene menetlemine – koduvisiit, hindamine ja hinnapakkumised
4.1. Kohanduse sisulist vajadust hindab koduvisiidi käigus AKK, kes kaasab vajadusel ka KOV
spetsialisti.
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4.2. AKK lepib kokku ja teostab koduvisiidid, mille käigus hindab taotleja tegevuspiirangut ja
kõrvalabi vajadust järgmistest igapäevategevustest lähtuvalt:
1) pesemis- ja tualetitoimingud;
2) liikuvusega seotud toimingud, s.t püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla
liikumine, eluruumis liikumine, eluruumi sissepääs ja eluruumist väljapääs;
3) köögitoimingud, s.t toiduvalmistamine, söömine/joomine.
4.3. Koduvisiidi tulemusena valmib AKK poolt hinnang, mis sisaldab:
4.3.1. hinnangut taotleja tegevuspiirangule ja kõrvalabi vajadusele vastavalt punktile 4.3.;
4.3.2. hinnangut eluruumi kohandamise otstarbekusele, lähtudes eluruumi seisukorrast,
majanduslikust otstarbekusest ja eluruumide kohandamise eesmärkidest;
4.3.3. loetelu vajalikest abivahenditest;
4.3.4. kohanduse lahendust koos olulisemate materjalide loetelu, mahu ja piirhindadega ning
info ehitusloa või ehitusteatise vajaduse kohta.
4.4. Punktides 4.3.3. ja 4.3.4. nimetatud hinnangu sisu kirjeldatakse vaid juhul, kui sellekohane
vajadus ilmneb punktides 4.3.1. ja 4.3.2. nimetatud sisu hindamise järgselt.
4.5. Kahtluse korral, kas soovitud kohandus aitab kaasa meetme tegevuse ja taotleja eesmärgi
saavutamisele, on AKK-l õigus küsida taotlejalt lisadokumente ja/või nõuda taotlejalt arsti vm
eriala eksperdi külastamist ning eksperdi hinnangut. AKK-l on õigus kaasata hinnangute
koostamisse täiendavaid eksperte.
4.6. Kahtluse korral, kas punktis 4.3 valmiv hinnang vajab ehitusluba või ehitusteatist,
konsulteerib AKK selle koostamise käigus KOV-ga.
4.7. AKK edastab hinnangu taotlejale tutvumiseks ning selgitab vajadusel hinnangus
sisalduvat infot taotlejale.
4.8. Kui taotleja tellib eluruumi kohandamiseks vajalikud tööd, esitab taotleja AKK-le
hinnapakkumised hinnangu osale, mille teostamise rahastamist taotleb kas täies mahus või
osaliselt, 10 tööpäeva jooksul alates punktis 4.7. nimetatud hinnangu kättesaamisest. Taotleja
esitab:
4.8.1. kaks hinnapakkumist projekteerimistöödele ja kaks pakkumist ehitustöödele ehitusloa
kohustusega kohandamise korral ning muude kohandamiste korral pakkumised vähemalt
kahelt ehitusfirmalt,
4.8.2. abivahendite paigaldamise korral hinnapakkumised vähemalt kahelt abivahendeid
müüvalt ettevõttelt (erandina ühelt juhul, kui abivahendit müüvaid ettevõtteid on Eestis üks)
juhul, kui abivahendid ei sisaldu ehitusettevõtte hinnapakkumises.
4.9. Projekteerimis- ja ehitustöid tegeval ettevõtjal peab olema pädevus vastaval tegevusalal
tegutsemiseks.
4.10. Juhul, kui taotlejal ei ole võimalik punktis 4.8 nimetatud pakkumisi koguda, aitavad
pakkumisi koguda AKK ja KOV vastavalt otstarbekusele.
4.11. Juhul, kui taotleja soovib kohandustöid teostada ise, esitab taotleja hinnapakkumise
vähemalt ühelt ehitusmaterjalide müüjalt ning kahelt abivahendite müüjalt (erandina ühelt
juhul, kui abivahendit müüvaid ettevõtteid on Eestis üks). Ehitustööde iseseisval teostamisel
rahastatakse projekti vahenditest vaid materjalide kulud.
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4.12. Juhul, kui taotleja taotleb toetust teostamaks kohandust osaliselt, peab kohanduse
tulemus olema tervik eesmärgi saavutamiseks.
4.13. Ehitustööde hinnapakkumises peavad olema AKK poolt koostatud hinnangus nimetatud
materjalide maksumuse kulud, ehitustööde kulud ning muud kulud eraldi kululiikide kaupa välja
toodud.
4.14. Taotleja edastab hinnapakkumised AKK-le, kes kontrollib kulude mõistlikkust hinna ja
kvaliteedi suhtest lähtuvalt ning vajadusel teeb ettepanekuid säästlikumate lahenduste
kasutamiseks või täiendavate hinnapakkumiste võtmiseks.
4.15. Kui taotleja kasutab projekti elluviimisel omafinantseeringut, kinnitab ta allkirjaga AKK-le
selle tasumise suutlikkust.
5. Taotluse rahuldamine ja taotleja teavitamine
5.1. AKK teeb taotleja poolt esitatud kohanduse taotluse ja lisadokumentide, koostatud
hinnangu ning hinnapakkumiste alusel otsuse kohandamise elluviimise osas. Otsus tehakse
45 tööpäeva jooksul punktis 3.7 nimetatud suunamisest arvates. AKK-l on õigus vajadusel
tähtaega pikendada, millest teavitatakse taotlejat.
5.2. AKK lisab otsuse vastava menetluse juurde STAR-is ning teavitab sellest KOV-i.

5.3. Taotluse mitterahuldamine on lubatud juhul, kui:
5.3.1. toetuse eraldamine ei täida TAT-s kirjeldatud toetuse andmise eesmärki;
5.3.2. taotleja ei võimalda teha taotleja juures või kavandatavate tegevuste elluviimise
asukohas taotluses esitatud andmete ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimiseks koduvisiiti;
5.3.3. taotleja on saanud taotluses nimetatud tegevuste katteks toetust muudest allikatest.
5.4. Otsus taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta tehakse taotlejale teatavaks
sotsiaalseadustiku üldosa seaduse §-s 27 sätestatud korras. Otsus tehakse isikule teatavaks
viie (5) tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.
6. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine
6.1. Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks AKK algatusel
või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel.
6.2. Taotluse rahuldamise otsust võib muuta, kui täidetakse jätkuvalt meetme tegevuses
seatud toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
6.2.1. abikõlblikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
6.2.2. toetuse ja omafinantseeringu summasid või nende osakaale abikõlblikest kuludest;
6.2.3. toetuse kasutamise perioodi;
6.2.4. kulude hüvitamise viisi.
6.3. AKK-l on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav
muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt projekti oodatavaid tulemusi ja mõju või nende
vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.
6.4. Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab AKK 10 tööpäeva jooksul arvates
vastavasisulise taotluse saamisest.
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6.5. Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb
vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
6.5.1. peale otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus
oleks rahuldatud osaliselt;
6.5.2. taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet
või teave on jäetud teadlikult esitamata;
6.5.3. kohanduse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja
kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
6.5.4. kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

7. Leping taotlejaga ja kohanduse elluviimine
7.1. Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalikud tööd teostab kohanduse saaja.
Vajalikud tööd on näiteks tööde tellimine ja vastuvõtmine projekteerijalt ning ehitusettevõttelt,
abivahendite lõplik valik ja tellimine abivahendeid müüvalt ettevõttelt, ehitustöödeks vajalike
lubade, sh ehituslubade, korteriühistu nõusoleku jm hankimine.
7.2. AKK poolse taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel sõlmib KOV taotlejaga lepingu
AKK poolt koostatud vormil. Lepinguga lepitakse muuhulgas kokku, kas toetus makstakse
välja taotlejale või maksab KOV kohandustöid teostava ettevõtte arve otse ettevõttele, samuti
vahe- ja/või lõpparuande esitamises, tööde ja väljamaksete tähtaegades, jm.
7.3. KOV-l on õigus teha enne väljamakse tegemist koduvisiit taotleja juurde hindamaks
olukorda või tehtud tööde vastavust lepingule
7.4. Juhul, kui projektis kirjeldatud tööde teostamiseks on nõutav ehitusprojekt ja ehitusluba
või ehitusteatis, siis teostab KOV väljamaksed pärast nimetatud dokumentide olemasolu. Kui
esimene väljamakse toimub nimetatud dokumentide taotlemisega seotud kulude katteks, peab
nimetatud dokumendid esitama viivitamatult pärast nende valmimist ja enne järgmist
väljamakset.
7.5. Kui KOV maksab kohandustöid teostava ettevõtte arve otse ettevõttele, kontrollib KOV
ehitusprojekti vastavust AKK poolt koostatud hinnangule ning teeb enne arve tasumist
koduvisiidi kohanduse saaja juurde hindamaks tehtud tööde vastavust lepingule. KOV kaasab
ka AKK spetsialisti. Juhul, kui tööd on tehtud lepingu kohaselt, teeb KOV väljamakse. Töödes
puuduste esinemisel tuleb need enne arve tasumist kõrvaldada. Puuduste kõrvaldamise osas
peab ehitusettevõttega läbirääkimisi kohanduse saaja, vajadusel nõustab ja abistab KOV.
7.6. Toetuse kasutamise aeg on kuni kuus (6) kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval
põhjusel ja kooskõlas TAT tingimustega võidakse KOV ja taotleja vahelises lepingus leppida
kokku pikemas tähtajas.

8. Kohandatav eluruum
8.1. Kohandatav eluruum peab olema taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht.
8.2. Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
8.2.1. omandis või kaasomandis;
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8.2.2. kasutuses lepingu alusel, mille järgi on tal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata
kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest;
8.2.3. vanema või lapse omandis või kaasomandis, või nende kasutuses lepingu alusel, mille
järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5)
aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.
8.3. Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja või tema vanema või lapse omandis, peab koos
kohanduse taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku ning
vajaduse korral hoone teiste korteriomanike või korteriühistu kirjaliku nõusoleku kohanduse
tegemise lubamise kohta.
8.4. Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlemisel olema
hüpoteegipidaja nõusolek kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab
taotlejal vara käsutamist
8.5. Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlust, välja arvatud juhul kui
eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on neil õigus asja igakordsest omanikust
sõltumata kasutada eluruumi vähemalt viis (5) aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

9. Õigused ja kohustused
9.1. Taotleja õigused ja kohustused
9.1.1. Taotleja on õigus saada KOV-lt informatsiooni ja nõu, mis on seotud osapoolte
kohustuste täitmisega ja kohanduse elluviimisega, sealhulgas kohanduste elluviimisega
seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas.
9.1.2. Taotleja on kohustatud:
9.1.2.1. viima kohanduse ellu vastavalt taotleja ning KOV vahel sõlmitud lepingus sätestatud
tingimustele ning kasutama toetuse objektiks olevat eluaset vähemalt 5 aastat arvates toetuse
väljamaksmisest;
9.1.2.2. kasutama toetust vastavalt lepingule ning kasutama tööde teostamisel vaid vastavat
õigust omavat ettevõtet juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõudeid;
9.1.2.3. kaetud tööde akti koostamisel informeerima KOV-i vähemalt viis (5) tööpäeva ette, et
järelevalveks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
9.1.2.4. vastama taotluse ja kohanduse kohta esitatud infopäringutele;
9.1.2.5. teavitama KOV-i projekteerimisega ja ehitustöödega alustamisest hiljemalt töödega
alustamise kuupäeval;
9.1.2.6. tagama ettenähtud omafinantseeringu juhul, kui kohandustööde eelarves on lepingus
omafinantseering ette nähtud;
9.1.2.7. viivitamatult kirjalikult informeerima KOV-i kõigist esitatud andmetes toimunud
muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada kohanduse saajal oma
kohustuste täitmist;
9.1.2.8. viivitamatult kirjalikult informeerima KOV-i kohanduse teostamise käigus ilmnenud
kohandamise negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või vältimatusest ning tööde edasise
jätkamise kaheldavast otstarbekusest;
9.1.2.9. tagastama osaliselt või täielikult eraldatud toetuse nõutud tähtajaks, kui:
1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
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2) taotleja on rikkunud KOV-i ja taotleja vahel sõlmitud lepingu vastavaid tingimusi;
3) ilmnevad asjaolud, mille tõttu kohanduse läbiviimist või jätkamist ei saa pidada otstarbekaks
või see on võimatu või võib osutuda võimatuks;
4) kohanduse teostamise ajal on taotleja esitanud valeandmeid või varjanud andmeid;
5) kohanduse elluviimise perioodil muutub taotleja tegelik või rahvastikuregistrijärgne elukoht,
v.a juhul kui tegemist on vääramatu jõu tagajärjel tekkinud muutusega;
9.1.2.10. võimaldama KOV-i, AKK ja Rahandusministeeriumi esindajal teostada kohanduse
tööde järelevalvet, muuhulgas kohapeal;
9.1.2.11. andma punktis 9.1.2.10 nimetatud kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja
dokumendid viie (5) tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
9.1.2.12. tagastama KOV-le kohanduse odavamal elluviimisel kasutamata jäänud vahendid 15
tööpäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande kinnitamisest. Juhul, kui toetusest jääb
kasutamata vähem kui viis (5) eurot, siis kasutamata jäänud osa ei tagastata;
9.1.2.13. viie (5) aasta jooksul alates kohanduse elluviimisest viivitamatult kirjalikult
informeerima KOV-i, kui kohanduse saajal ei ole võimalik kasutada toetuse objektiks olevat
eluaset;
9.1.2.14. täitma õigusaktides sätestatud kohustusi.
9.2. KOV-i õigused ja kohustused
9.2.1. KOV-il on õigus:
9.2.1.1. nõuda taotluse menetlemise käigus taotlejalt täiendavat informatsiooni ja dokumentide
esitamist;
9.2.1.2. teostada kohapealset kontrolli toetuse kasutamist kajastavate dokumentide, soetatud
seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas, sh kaasata selleks eksperte;
9.2.1.3. kontrollida toetuse ja omafinantseeringu kasutamist, sh kaasata selleks eksperte;
9.2.1.4. vähendada väljamakstava toetuse suurust või peatada toetuse väljamaksmine, kui
toetuse saaja kasutab toetust lepingus sätestatud tingimustele mittevastavalt;
9.2.1.5. nõuda toetuse mittesihtotstarbelisel kasutamisel toetus tagasi;
9.2.1.6. nõuda kohanduse saajalt tagasi projekti odavamal elluviimisel kasutamata jäänud
vahendid, kui toetusest jääb kasutamata vähemalt 5 eurot, ning selle tähtajaks tagastamata
jätmisel nõuda viivist toetuse saajaga sõlmitavas lepingus nimetatud määras;
9.2.1.7. teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.
9.2.2. KOV on kohustatud:
9.2.2.1. tagama omapoolse panuse meetme tegevuse elluviimisel vastavalt TAT-s sätestatule
ning KOV ja kohanduse saaja vahel sõlmitud lepingule;
9.2.2.2. avaldama oma veebilehel hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise päeval
taotlusvormi(d) ning asjakohased juhendmaterjalid;
9.2.2.3. nõustama kohanduse taotlejaid taotluse vormistamisel ja sisulisel ettevalmistamisel;
9.2.2.4. teostama taotlusvooru laekunud taotluste nõuetele vastavuse kontrolli;
9.2.2.5. teavitama taotlejat taotluse suunamisest teiseseks menetlemiseks AKK-le viie (5)
tööpäeva jooksul pärast suunamist;
9.2.2.6. teavitama viivitamatult taotlejat projekti elluviimisel toetuse kasutamist reguleerivates
dokumentides tehtud neid otseselt puudutavatest muudatustest;
9.2.2.7. mitte avaldama taotlejate ja taotluse kohta menetluse käigus saadud informatsiooni
ega dokumente, välja arvatud TAT elluviimiseks vajalikku informatsiooni osapooltele nende
kohustuste täitmiseks ning õigusaktides sätestatud juhtudel;
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9.2.2.8. nõustama vajadusel taotlejat seoses kohanduse elluviimisega, sealhulgas
elluviimisega seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas;
9.2.2.9. viivitamatult teavitama taotlejat avastatud rikkumistest toetuse kasutamisel ning
tagasinõutavatest summadest.
9.3. AKK õigused ja kohustused
9.3.1. AKK-l on õigus:
9.3.1.1. nõuda taotluse menetlemise käigus taotlejalt täiendavat informatsiooni ja dokumentide
esitamist;
9.3.1.2. kontrollida toetuse ja omafinantseeringu kasutamist, sh kaasata selleks eksperte;
9.3.1.3. teostada muid õigusaktidega kehtestatud toiminguid.
9.3.2. AKK on kohustatud:
9.3.2.1. teavitama taotlejat taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsusest viie (5)
tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist;
9.3.2.2. teavitama viivitamatult taotlejat projekti elluviimisel toetuse kasutamist reguleerivates
dokumentides tehtud neid otseselt puudutavatest muudatustest;
9.3.2.3. mitte avaldama taotleja ja taotluse kohta menetluse käigus saadud informatsiooni ega
dokumente, välja arvatud TAT elluviimiseks vajalikku informatsiooni osapooltele nende
kohustuste täitmiseks ning õigusaktides sätestatud juhtudel;
9.3.2.2. viivitamatult teavitama taotlejat avastatud rikkumistest toetuse kasutamisel ning
tagasinõutavatest summadest.
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