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HOIATUS
Juhime teie tähelepanu, et praegu on täitevasutuse toetuslepingute/otsuste näidised
läbivaatamisel uue finantsmääruse ja selle rakenduseeskirjade jõustumise tõttu 1. jaanuaril
2013. Seepärast ei ole need veel pakkumusteadetele/programmijuhendile lisatud. Täitevamet
avaldab käesoleva pakkumusteadetele/programmijuhendiga seotud toetuslepingute/otsuste
kavandid nii kiiresti kui võimalik, igal juhul aegsasti enne taotluste esitamise tähtaega.
Palume teil võtta ühtlasi teadmiseks, et kõik ülejäänud teile kättesaadavad dokumendid on
juba uute sätetega kooskõlas. Täitevametile jääb siiski õigus viia sisse muudatusi või lisada
täiendavaid üksikasju, mis lähtuvad finantsmääruse ja rakenduseeskirjade lõpliku teksti
vastuvõtmisest. Sellisel juhul avalikustatakse muudatused aegsasti enne tähtaega.
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ESIMENE OSA: ÜLDIST
I PEATÜKK: SISSEJUHATUS
I.1 Taust
Lissaboni lepingu vastuvõtmisega 2009. aastal muutus märkimisväärselt Euroopa
kodakondsuse mõiste. Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingus on
sätestatud ELi demokraatlikud põhimõtted, liidu kodanike õigused ning peamised meetodid
kodanike ja nende ühenduste kaasamiseks Euroopa Liidu poliitika kujundamisse. Omavahel
on tihedalt seotud i) kodanike vajaduste väljendamine ja nende rahuldamiseks vajalikud
väljundid, ii) demokraatliku süsteemi avatus kodanikuosaluseks ja iii) inimeste õigused,
sealhulgas teadmised nende õiguste kohta. Selleks, et arendada Euroopa Liidu suhtes püsivat
omaniku- ja kuuluvustunnet, on vaja pöörata asjakohaste vahendite kaudu tähelepanu võrdselt
kõigile kolmele aspektile.
Euroopa Komisjon peab Euroopa kodakondsust Euroopa integratsiooniprotsessi tugevdamise
ja kindlustamise oluliseks elemendiks ning toetab jätkuvalt Euroopa kodanike kaasamist
ühiskonnaelu kõikidesse aspektidesse, võimaldades neil osaleda üha tihedamalt kokku
kasvava Euroopa ülesehitamises.
12. detsembri 2006. aasta otsusega 1904/2006/EÜ võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu
programmi „Kodanike Euroopa” ajavahemikuks 2007–2013, millega kehtestatakse õiguslik
raamistik Euroopa kodanikuaktiivsust ning seega kodanike ja kodanikuühiskonna
organisatsioonide Euroopa integratsioonis osalemist edendavate eri tegevuste ja
organisatsioonide toetamiseks.

I.2 Programmijuhendi eesmärk
Programmijuhendi eesmärk on abistada kõiki, kes on huvitatud projektide elluviimisest ja
rahalise toetuse saamisest programmi „Kodanike Euroopa” (2007–2013) raames. Juhend
selgitab programmi eesmärke ja meetmeid ning aitab neil mõista, milliseid tegevusi
programmi raames toetatakse.
Programmijuhendis antakse üksikasjalikku teavet selle kohta, mida on taotlemiseks vaja ja kui
suurt toetust on võimalik saada. Juhend hõlmab:
- põhjalikku teavet rahastamisvõimaluste kohta programmi „Kodanike Euroopa” raames:
rahastamise taotlemiseks vajalikud tingimused, valikumenetluse ja selle tulemusel välja
valitud ELi toetuste taotlusi käsitlevate üldiste eeskirjade selgitus;
- stabiilsuse ja prognoositavuse huvides koostatud taotluste esitamise ja hindamise ajakava,
mis kehtib kogu programmi kestel. See võimaldab organisatsioonidel, kes on huvitatud
tegevuste elluviimises programmi raames, teha tõhusamaid ja pikaajalisemaid plaane;
- nõudmiste, millele projektid peavad vastama, üksikasjalik ja püsiv määratlemine;
- programmiga „Kodanike Euroopa” seotud terminite sõnastik (vt I lisa, lk 53).
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Käesoleva juhendi kohaldamine sõltub siiski järgmistest tingimustest:
 programmi „Kodanike Euroopa” iga-aastase tööprogrammi vastuvõtmine Euroopa
Komisjoni poolt pärast selle edastamist programmikomiteele;
 programmi „Kodanike Euroopa” rahastamiseks vajalike vahendite vastuvõtmine Euroopa
Parlamendi ja nõukogu poolt Euroopa Liidu aastaeelarve raames.
Juurdepääsu hõlbustamiseks on taotlejatel võimalik kõik vajalikud blanketid ja dokumendid alla
laadida käesoleva juhendi II.1 peatükis „Taotluste esitamine” esitatud veebiaadressidelt (vt lk
14).

I.3 Programmi „Kodanike Euroopa” üldised ja erieesmärgid
Üldised eesmärgid:


anda kodanikele võimalus tegutseda koos ja osaleda üha tihedamalt kokku kasvava
Euroopa ehitamisel, mis on demokraatlik ja orienteeritud maailmale, mida ühendab ja
rikastab selle kultuuriline mitmekesisus, ning seega arendada Euroopa Liidu
kodakondsust;



arendada Euroopa identiteeti, mis põhineb ühistel väärtustel, ühisel ajalool ja kultuuril;



aidata kaasa sellele, et kodanikud tunnetaksid Euroopa Liitu omasena;



parandada vastastikust mõistmist Euroopa kodanike vahel, austades ja edendades
kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning aidates samal ajal kaasa kultuuridevahelisele
dialoogile.

Erieesmärgid viiakse ellu riikidevahelisel tasandil:


viia kokku inimesi kohalikest kogukondadest üle Euroopa, et jagada ja vahetada
kogemusi, arvamusi ja väärtusi, õppida ajaloost ning valmistuda tulevikuks;



edendada Euroopa kodakondsuse ja demokraatiaga, jagatud väärtuste, ühise ajaloo ja
kultuuriga seotud tegevust, mõttevahetust ja arutelu Euroopa tasandil kodanikuühiskonna
organisatsioonide koostöö kaudu;



tuua Euroopa oma kodanikele lähemale, edendades euroopalikke väärtusi ja saavutusi,
hoides samas mälestust Euroopa minevikust;



soodustada kõigi osalevate riikide kodanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide
vahelist suhtlust, aidates kaasa kultuuridevahelisele dialoogile ja rõhutada nii Euroopa
mitmekesisust kui ka ühtsust, pöörates erilist tähelepanu tegevustele, mille eesmärk on
tugevdada sidet enne 2004. aasta 30. aprilli Euroopa Liiduga ühinenud liikmesriikide ja
pärast seda kuupäeva ühinenud liikmesriikide kodanike vahel.
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I.4 Programmi „Kodanike Euroopa” prioriteedid
Käesoleva programmi raames eelistatakse teatud teemasid, mis on Euroopa
kodanikuaktiivsuse arengu jaoks eriti olulised. Prioriteetsetele teemadele keskendumine
soodustab sama teemaga seotud projektide vahelist sünergiat ning tagab toetatavate tegevuste
ja kogu programmi läbipaistvuse ja mõju. Nende teemade käsitlemisel kutsutakse taotlejaid
minema kaugemale ühe riigiga piirduvast visioonist ja vaatlema probleemi Euroopa
seisukohast ja/või võrdlema liikmesriikide erinevaid seisukohti. Võimalusel peab
rahvusvahelise mõõtmega alati kaasas käima tugev kohalik mõõde.
Käesoleva programmi raames toetuse taotlejatel on soovitav käsitleda oma projektis ühte
või enamat programmi prioriteetset teemat.
Samuti palutakse taotlejatel arvestada läbivate probleemidega, nagu sooline tasakaal ja
mittediskrimineerimine. Seega peaks programm olema kättesaadav kõigile Euroopa
kodanikele, sealhulgas seadusjärgsetele elanikele, vältides mis tahes diskrimineerimist soo,
rassilise ja etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse
sättumuse alusel.

Prioriteedid
Vt Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse (EACEA) veebisaidilt:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/priority_themes_en.php
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I.5 Programmi „Kodanike Euroopa” ülesehitus
Programmi rakendatakse nelja meetme kaudu:


1. meede:



2. meede:



3. meede:



4. meede:

Euroopa kodanikuaktiivsus (sõpruslinnade kodanike kohtumised,
sõpruslinnade võrgustikud, kodanike projektid, toetusmeetmed)
Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas (toetus kodanikuühiskonna
organisatsioonide algatatud projektidele ning struktuuriabi mõttekodadele ja
kodanikuühiskonna organisatsioonidele)
Üheskoos Euroopa heaks (avalikkuse teravdatud tähelepanu all olevad
üritused, uuringud ning teavitamis- ja teabelevitamisvahendid)
Euroopa mäletab

3. meetme raames toetusi ei ole ja seega käesolevat juhendit 3. meetme suhtes ei
kohaldata.
Seatud eesmärkide saavutamiseks on programmis „Kodanike Euroopa” ette nähtud erinevad
meetmed, millele antakse kaht liiki toetusi:
A. PROJEKTITOETUSED – projektid kui piiratud kestusega meetmed, mille jooksul
viiakse ellu konkreetseid kavandatud tegevusi.
B. TEGEVUSTOETUSED - tegevustoetused1 erinevad projektitoetustest selle poolest, et
nendega kaetakse organisatsiooni tavapäraste ja pidevate tegevustega seotud kulud, nagu
personalikulud, kohtumiste kulud, väljaannetega seotud kulud, teavitamis- ja
teabelevitamiskulud, tööprogrammide rakendamisega kaasnevad reisikulud, rendimaksed ning
amortisatsiooni ja muud organisatsiooni tegevusprogrammiga otseselt seotud kulud.
Järgneb erinevate meetmete ja allmeetmete lühikirjeldus.
1. meede – Aktiivsed Euroopa kodanikud
Meetme „Aktiivsed Euroopa kodanikud” eesmärk on viia kokku inimesi kohalikest
kogukondadest üle Euroopa, et jagada ja vahetada kogemusi, arvamusi ja väärtusi, õppida
minevikust ja valmistuda tulevikuks. Selle raames toetatakse erinevate vahenditega teabe ja
kogemuste vahetamist ning arutelusid Euroopa erinevate riikide kodanike vahel:
1. allmeede – Sõpruslinnad
Meede on suunatud tegevustele, mis hõlmavad või edendavad otsekontakte Euroopa kodanike
vahel nende osalemise kaudu sõpruslinnade tegevuses. Seepärast hõlmab see meede kaht
tegevusliiki: 1.1. allmeede „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” (vt lk 35) ja 1.2.
allmeede „Sõpruslinnade võrgustikud” (vt lk 38). Sõpruslinnu tuleb käsitleda laialt. Need
on linnad, mis on kirjutanud või valmistuvad alla kirjutama mestimiskokkulepetele, ning
1

Kõnealust

meedet

viiakse

ellu

konkreetse

pakkumuskutse

kaudu,

mis

on

kättesaadav

veebisaidil:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/call_action2_1_12_en.php.
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linnad, kelle vahel on teistsugused koostöövormid, mis edendavad nende vahelist koostööd ja
kultuurisidemeid.
2. allmeede – Kodanike projektid ja toetusmeetmed
2.1. allmeetme „Kodanike projektid” (vt lk 41) raames toetatakse paljusid riikidevahelise ja
valdkonnaülese mõõtmega projekte, millesse on otseselt kaasatud kodanikud. Need projektid
peaksid ühendama eri taustaga kodanikke, kes teevad koostööd või arutlevad ühiste Euroopat
puudutavate teemade üle kohalikul ja Euroopa tasandil. Kodanike osalemise võimaldamiseks
tuleks kasutada uudseid meetodeid.
Selleks, et edendada ja tugevdada kõiki programmi meetmeid, on vaja edendada
toetusmeetmeid 2.2. allmeetme „Toetusmeetmed” (vt lk 44) raames, eemärgiga vahetada
häid tavasid ning koondada programmi sidusrühmade kogemusi, edendades aktiivsete
Euroopa kodanike ideed.
2. meede – Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas
3. allmeede – Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele
Allmeetme eesmärk on toetada osalevate riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide
vahelist koostööd konkreetsete projektide raames konkreetsetel programmi eesmärkide ja
prioriteetidega seotud teemadel. Allmeede võib hõlmata mitmeid eri organisatsioone, mis on
loodud kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil (vt lk 46).
4. meede – Euroopa mäletab
Meetme eesmärk on mälestada natsismi- ja stalinismiohvreid (vt lk 49).
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I.6 Programmi „Kodanike Euroopa” haldamine
Euroopa Komisjon
Lõppvastutus programmi „Kodanike Euroopa” sujuva toimimise eest lasub kommunikatsiooni
peadirektoraadil. Peadirektoraat haldab programmi eelarvet ja määrab jooksvad prioriteedid,
eesmärgid ja kriteeriumid, olles eelnevalt konsulteerinud programmikomiteega. Lisaks juhib
peadirektoraat ja jälgib pidevalt programmi üldist elluviimist, kontrollimist ja hindamist
Euroopa tasandil. Euroopa Komisjon tugineb täitevasutusele.
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus
Euroopa Komisjoni 14. jaanuari 2005. aasta otsusega 2005/56/EÜ loodud Hariduse,
Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) vastutab programmi „Kodanike
Euroopa” meetmete rakendamise eest, välja arvatud 3. meetme üks osa, mida viib otseselt
täide kommunikatsiooni peadirektoraat. EACEA juhib asjaomaste projektide kogu elutsükli
haldamist, sealhulgas pakkumiskutsete koostamine, projektide valimine ja toetuslepingute
allkirjastamine, finantsjuhtimine, projektide järelevalve, suhtlemine toetuse saajatega ja
kohapealne kontrollimine.
„Kodanike Euroopa” kontaktpunktid
Selleks, et programmi „Kodanike Euroopa” sidusrühmi paremini teavitada ja pakkuda neile
nõustamis- ja tugiteenuseid, moodustas Euroopa Komisjon „Kodanike Euroopa”
kontaktpunktid. Need riiklikud struktuurid vastutavad programmi rakendamist ning selle
meetmeid ja rahastamisvõimalusi käsitleva praktilise teabe suunatud ja tõhusa levitamise eest
rohujuuretasandil. 2008. aastast alates on neid koordineerivaid struktuure moodustanud paljud
liikmesriigid, et need teeksid komisjoniga koostööd ja koondaksid kõiki riigi
arvamuskujundajad. „Kodanike Euroopa” kontaktpunktide loetelu on esitatud EACEA
veebisaidil http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Liikmesriigid ja muud osalevad riigid
ELi liikmesriigid osalevad programmi „Kodanike Euroopa” elluviimises eelkõige
programmikomitee kaudu, millesse nad määravad oma esindajad. Programmikomiteega
arutatakse ametlikult programmi rakendamise eri aspekte, näiteks iga-aastase töökava
projekti, valikukriteeriumeid ja -menetlusi, üldist tasakaalu eri meetmete vahel jms.
Programmikomitee tööst võtavad hääleõiguseta vaatlejatena osa ka muud programmis
osalevad riigid.
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I.7 Programmi kogueelarve
Programmi kogueelarve seitsmeks aastaks (2007–2013) on 215 miljonit eurot. Aastaeelarve
sõltub eelarvepädevate institutsioonide otsusest. Allpool esitatud veebisaidil saab jälgida
eelarve vastuvõtmise erinevaid etappe. Käesolevat programmi rahastatakse eelarverealt 16 05
01: http://ec.europa.eu/budget/documents/2011_en.htm?submenuheader=2
Programmi loomise otsuses on täpsustatud, et eelarve üldine jaotus eri meetmete vahel peaks
kogu programmiperioodi 2007 – 2013 jooksul olema järgmine:
1. meede – Aktiivsed Euroopa kodanikud: vähemalt 45%.
2. meede – Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas: ligikaudu 31%.
3. meede – Üheskoos Euroopa heaks: ligikaudu 10%.
4. meede – Euroopa mäletab: ligikaudu 4%.

Ülejäänud assigneeringutega kaetakse programmi üldised, haldus- ja tehnilised kulutused.
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I.8 Kalender 2011–2013 ja valikutulemuste avaldamine
Taotluste esitamise tähtpäevad on järgmised:
1. meede: aktiivsed Euroopa kodanikud
Allmeede

Esitamise tähtpäev*

Abikõlblikkusperiood: projekt peab algama
ajavahemikus

Allmeede 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised”
Tähtpäevaga sama aasta 1. juuni ja tähtpäevale järgneva
1. etapp
1. veebruar
aasta 28. veebruar
Tähtpäevaga sama aasta 1. oktoober ja tähtpäevale
2. etapp
1. juuni
järgneva aasta 30. juuni
Tähtpäevale järgneva aasta 1. jaanuar ja 30. september
3. etapp
1. september
Allmeede 1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud”
Tähtpäevaga sama aasta 1. juuni ja 30. detsember
1. etapp
1. veebruar
Tähtpäevale järgneva aasta 1. jaanuar ja 30. mai
2. etapp
1. september
Allmeede 2.1 „Kodanike projektid”
Tähtpäevaga sama aasta 1. detsember ja tähtpäevale
1. juuni
järgneva aasta 31. mai
Allmeede 2.2 „Toetusmeetmed”
Tähtpäevaga sama aasta 1. detsember ja tähtpäevale
1. juuni
järgneva aasta 31. mai

2. meede: aktiivne kodanikuühiskond Euroopas
Allmeede
3. allmeede
„Kodanikuühiskonna
organisatsioonide
algatatud projektid”

Esitamise tähtpäev
1. veebruar

Abikõlblikkusperiood: projekt peab algama
ajavahemikus
Tähtpäevaga sama aasta 1. august ja tähtpäevale
järgneva aasta 31. jaanuar

4. meede: Euroopa mäletab
Esitamise tähtpäev
1. juuni

Abikõlblikkusperiood: projekt peab algama
ajavahemikus
Tähtpäevaga sama aasta 1. detsember ja tähtpäevale
järgneva aasta 31. mai

* Taotlused tuleb esitada taotluste esitamise viimasel kuupäeval enne kella 12.00 (keskpäev
Brüsseli aja järgi). Kui tähtpäev langeb nädalavahetusele, loetakse tähtpäevaks
nädalavahetusele järgnev esimene tööpäev.
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Valikutulemuste avaldamine
Põhimõtteliselt tuleks taotlejaid valikumenetluse tulemustest teavitada neljanda kuu jooksul
pärast taotluse tähtpäeva. Valitud projektide loetelu avaldatakse järgmisel veebisaidil:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/results_compendia/results_en.php
Taotlejaid, kelle taotlused ei osutunud valituks, teavitatakse sellest kirjalikult.
Oluline on meeles pidada, et ajavahemikul taotluse esitamise tähtpäevast ja valikutulemuste
avaldamiseni toimuvad järgmised menetlused:





taotluste hindamine ja valimine;
konsultatsioonimenetluse programmikomitees ja Euroopa Parlamendis peavad läbima
üksnes projektid, mis on esitatud 1. meetme allmeetme 1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud”
raames, ning see võtab vähemalt kuus nädalat (lisateavet konsultatsioonimenetluse kohta
vt II.3. peatükk, lk 22);
valikutulemuste kinnitamine.

Taotlejaid teavitatakse valikumenetluse tulemustest alles pärast eespool nimetatud
menetlust.

I.9 Kontakt
„Kodanike Euroopa” kontaktpunktid
Taotlejatel soovitatakse võtta ühendust oma liikmesriigis asuvate „Kodanike Euroopa”
kontaktpunktidega – riiklike struktuuridega, mis vastutavad programmi rakendamist käsitleva
praktilise teabe levitamise eest. Teave „Kodanike Euroopa” kontaktpunktide kohta on
kättesaadav aadressil: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
EACEA – Unit P7 Citizenship
Avenue du Bourget, 1 (BOUR 01/04A)
B-1140 Brussels
Belgia
Faks: +32 2 296 23 89; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
1. meede
Allmeede 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” ja allmeede 1.2 „Sõpruslinnade
võrgustikud”: eacea-p7@ec.europa.eu
Allmeede 2.1 „Kodanike projektid” ja allmeede 2.2 „Toetusmeetmed”:
eacea-p7-citizensprojects@ec.europa.eu
2. meede
3. allmeede „Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele”: eacea-p7civilsociety@ec.europa.eu
4. meede - Euroopa mäletab: eacea-p7-remembrance@ec.europa.eu
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II PEATÜKK: TAOTLUSTE ESITAMINE JA VALIKUMENETLUS
II.1 Taotluste esitamine
II.1.1 Toetuse elektrooniline taotlusvorm (eForm)
Elektrooniline taotlusvorm on olemas kõikide allmeetmete kohta. Projektiettepanekud tuleb
esitada elektroonilise taotlusvormina (eForm), mis on kättesaadavad EACEA veebisaidil:
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1.
Posti, faksi või e-posti teel saadetud paberkandjal taotlusi edasiseks hindamiseks vastu EI
võeta.
Allalaaditud eFormil tuleb täita kõik lahtrid. Lisaks sellele tuleb täita ja esitada e-vormi lisana
taotluse lahutamatuks osaks olevad dokumendid:
kõigi meetmete kohta: kinnitus,
1. meetme allmeetme 1.1 („Sõpruslinnade kodanike kohtumised”) ja 1. meetme allmeetme 1.2
(„Sõpruslinnade võrgustikud”) kohta: juriidilise isiku vorm ja pangaandmete vorm (PDFvormingus),
eelarvepõhiste meetmete kohta: eelarve üksikasjad,
kasutades selleks ettenähtud ametlikke vorme, mis on kättesaadavad veebisaidil:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Edukalt esitatud taotlusel PEAB olema number, mis registreeritakse esitamisel automaatselt.
PALUN MITTE SAATA täitevasutusele ja eFormi sellele lisatud dokumentide KOOPIAID
posti teel.
Taotluste
esitamise
kohta
saab
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

täiendavat

teavet

veebisaidilt:

II.1.2 Täiendavad dokumendid, mis tuleb saata VAID EACEA nõudmisel
EACEA võib nõuda järgmiste dokumentide esitamist:
AINULT allmeetmete 1.1 ja 1.2 kohta:


tõend, et organisatsioon tegutseb ühe või mitme kohaliku asutuse huvides
(kohaldatakse üksnes mittetulundusühenduste ja mestimiskomiteede korral, kes
esitavad taotlused allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” ja allmeetme
1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud” raames).

Kõikide meetmete kohta:


kontrollnimekiri, kus on kirjas taotluse registreerimisnumber ja täitevasutusele
saadetud lisade loetelu;
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juriidilise isiku vorm (asjakohased vormid on kättesaadavad
http://ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm)

aadressil:

-

ametlik käibemaksudokument, kui organisatsioonil on käibemaksukohuslase
registreerimisnumber;

-

juriidilise isiku asutamise resolutsiooni, seaduse, määruse või otsuse koopia
(kohaldatakse ainult mittetulundusühingute ja mestikomiteede korral);



pangaandmete vorm, mille pank on nõuetekohaselt täitnud ja kinnitanud, soovitatavalt
koos ajakohastatud pangakonto väljavõttega (vt. iga riigi vastavat pangaandmete
vormi aadressil: http://ec.europa.eu/budget/execution/ftiers_en.htm)



finantssuutlikkuse vorm: kohaldatakse ainult eraõiguslike asutuste korral, kui taotletav
summa on suurem kui 60 000 eurot. Sellisel juhul tuleb nõuetekohaselt täidetud
finantssuutlikkuse vormile lisada organisatsiooni lõppenud majandusaasta
kasumiaruanne ja bilanss, mis ei ole üle 18 kuu vanad (kohaldatakse kõikide
allmeetmete korral, välja arvatud allmeede 1.1 „Sõpruslinnade kodanike
kohtumised”);

Nimetatud dokumentide ametlikud vormid on kättesaadavad aadressil:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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II.2 Valikumenetlus
Euroopa Liidu toetusi antakse kooskõlas läbipaistvuse, võrdse kohtlemise ja
mittediskrimineerimise põhimõtetega. Läbipaistva ja võrdse kohtlemise tagamiseks on
kindlaks määratud konkreetsed kriteeriumid. Valikumenetluse käigus hinnatakse taotlusi
järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse, välistamis-, valiku- ja toetuse andmise
kriteeriumid.

II.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Taotlusi kontrollitakse, et tagada nende täielik vastavus abikõlblikkuse kriteeriumidele. Kui
projektiettepanek ei vasta neile kriteeriumidele, lükatakse see täiendava hindamiseta tagasi.
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
Ettepanekuid hinnatakse, et tagada nende täielik vastavus abikõlblikkuse kriteeriumitele, mis
on ühised programmi kõikidele allmeetmetele (vt edaspidi kirjeldatavaid abikõlblikkuse
kriteeriume), ning iga allmeetme suhtes kohaldatavatele konkreetsetele abikõlblikkuse
kriteeriumitele (vt konkreetseid abikõlblikkuse kriteeriume programmijuhendi TEISES osas
„Programmi meetmete eripärad”).
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A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund
Taotlejad ja partnerid peavad sõltuvalt allmeetmest olema kas avalik-õiguslikud asutused või
mittetulunduslikud organisatsioonid, millel on juriidilise isiku staatus.
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis
Taotlejad ja partnerid peavad olema registreeritud ühes programmis osalevas riigis.


Osalevad riigid (abikõlblikud riigid)

Programm on avatud järgmistele Euroopa Liidu liikmesriikidele: Austria, Belgia, Bulgaaria,
Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad,
Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia,
Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Ühendkuningriik. Programmiga on liitunud
järgmised riigid, kellel on õigus kõikides programmi meetmetes täielikult osaleda: Horvaatia,
endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Albaania, Montenegro, Serbia, Bosnia ja
Hertsegoviina.


Muud osaleda võivad riigid

Programmi võib avada ka muudele riikidele, eelkõige EFTA riikidele, kes on Euroopa
Majanduspiirkonna lepinguosalised2 (Island, Liechtenstein ja Norra), kandidaatriikidele
(Türgi) ja Kosovole ÜRO julgeolekukomitee resolutsiooni nr 1244/1999 alusel, eeldusel et
nad on täitnud teatavad õiguslikud tingimused ja rahalised kohustused (s.t on allkirjastanud
vastastikuse mõistmise memorandumi, milles on sätestatud nende programmis osalemise
üksikasjad). Täiendav teave nimetatud riikide osalemisega seotud arengute kohta on
kättesaadav: http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm
A.1.3 Organisatsiooni liik (allmeetmest sõltuv konkreetne abikõlblikkuse kriteerium, vt
programmijuhendi TEINE osa „Programmi meetmete eripärad”).
A.2 Partnerite arv (allmeetmest sõltuv konkreetne abikõlblikkuse kriteerium, vt
programmijuhendi TEINE osa „Programmi meetmete eripärad”).
B. Projekti olemus ja mõõde
Allmeetmest sõltuv konkreetne abikõlblikkuse kriteerium, vt programmijuhendi TEINE osa
„Programmi meetmete eripärad”.
B.1 Osalejate arv
B.2 Eelarve
B.3 Tegevuste toimumiskoht ja arv
B.4. Abikõlblikkusperiood/projekti kestus

2

Euroopa Majanduspiirkond
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C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
Projektiettepanek on abikõlblik, kui see on esitatud elektroonilisel taotlusvormil (eForm), mis on
kättesaadav EACEA veebisaidil: http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1. Posti,
faksi või e-posti teel saadetud paberkandjal taotlusi edasiseks hindamiseks vastu EI
võeta. Lisateavet vt peatükk II.1 „Taotluste esitamine” (lk 14).
Lisateavet täiendavate dokumentide kohta vt peatükk II.1 „Taotluste esitamine” (vt lk 14).
C.2 Tähtpäev
Projektitaotlused tuleb esitada ettenähtud tähtpäevadel ning projekt peab algama asjakohasel
abikõlblikkusperioodil (vt peatükk I.8 „Kalender” lk 12).
C.3 Ametlik keel
Ametlik taotlusvorm peab olema nõuetekohaselt täidetud ELi ühes ametlikus keeles, mis on
loetletud aadressil: http://europa.eu/abc/european_countries/languages/index_en.htm

II.2.2 Välistamiskriteeriumid
Taotleja peab kinnitama, et tema korral ei kehti ükski Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes
kohaldatava finantsmääruse3 artiklites 93, 94 ja artikli 96 lõikes 2 kirjeldatud ja järgnevalt
sätestatud olukord.
Taotleja osalemine programmis „Kodanike Euroopa” välistatakse juhul, kui:
 ta on pankrotis või likvideerimisel, kohus on neile määranud halduri, nad on sõlminud
kokkuleppe võlausaldajatega, nad on peatanud oma äritegevuse, nende suhtes
kohaldatakse kõnealuste küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses
olukorras, mis tuleneb riigisiseste õigusnormidega ettenähtud samasugusest
menetlusest;
 nad on res judicata kohtuotsusega süüdi mõistetud ametialase käitumisega seotud
süüteos;
 nad on raskelt eksinud ametialaste käitumisreeglite vastu ja tellija suudab seda mis
tahes viisil tõendada;
 nad ei ole täitnud kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude
tasumisega ja mis tulenevad nende asukohariigi või tellija riigi või lepingu täitmise
kohaks oleva riigi õigusnormidest;
 nad on res judicata kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis,
kuritegelikku ühendusse kuulumises või muus ebaseaduslikus tegevuses osalemises,
3

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mida on muudetud nõukogu 13. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ,
Euratom) nr 1995/2006 ja nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1525/2007.
http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm. Käesolev tingimus ei kehti toetuste kohta, mille maksumus on 60 000

eurot või sellest väiksem. 2013. aasta finantsmääruse artikli 122 lõige 3.
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mis kahjustab liidu finantshuve;
nende suhtes kohaldatakse parajasti finantsmääruse artikli 96 lõikes 1 osutatud
halduskaristust (nõukogu määrus 1605/2002, 25.06.2002 ja selle hilisemad
muudatused).
pärast mõnd teist hankemenetlust või Euroopa Liidu eelarvest rahastatud toetuse
andmise menetlust on leitud, et nad on lepingut raskelt rikkunud, kuna on jätnud oma
lepingulised kohustused täitmata.

Rahalist toetust ei anta taotlejale, kes toetuse andmise menetluse kuupäeval on:




olukorras, kus neil on huvide konflikt;
toetuse andmises osalemiseks vajalike, tellija nõutud andmetena esitanud valeandmeid
või on nõutavad andmed esitamata jätnud;
asjaomase toetuse andmise menetluse korral ühes finantsmääruse artikli 93 lõikes 1
osutatud olukordadest, mis tingib menetlusest välistamise;

ning tema suhtes kohaldatakse karistust, mille kohaselt ei lubata taotlejal kuni kümme aastat
osaleda eelarvest rahastatavates hankemenetlustes ega toetuste andmise menetlustes.
Kooskõlas finantsmääruse artiklitega 93–96 võib määrata haldus- ja rahalisi karistusi
taotlejale, kes on esitanud valeandmeid või kelle korral leitakse, et ta on varasemas lepingute
sõlmimise menetluses jätnud oma lepingulised kohustused olulisel määral täitmata.
Kõnealuseid välistamiskriteeriume kohaldatakse programmi „Kodanike Euroopa” kõikide
meetmete ja allmeetmete suhtes. Kõnealuste sätete täitmiseks peab taotleja allkirjastama
kinnituse, millega tõendab, et ta ei ole üheski finantsmääruse artiklites 93 ja 94 osutatud
olukorras. See kinnitus on taotlusvormi lahutamatu osa.

II.2.3 Valikukriteeriumid
Projektiettepanekuid, mis vastavad abikõlblikkuse ja välistamiskriteeriumitele, hinnatakse
põhjalikult taotlevate organisatsioonide finants- ja tegutsemissuutlikkuse põhjal.
Finantssuutlikkus tähendab seda, et taotlejal peavad olema stabiilsed ja piisavad
rahastamisallikad, mis võimaldavad tegevust jätkata kogu projekti elluviimise ajal.
Finantssuutlikkust hinnatakse järgmiste taotleja esitatavate dokumentide põhjal: pangaandmete
vorm, finantssuutlikkuse vorm koos organisatsiooni lõppenud majandusaasta kasumiaruande
ja bilansiga (lisateavet vt peatükk II.1 „Taotluste esitamine” lk 14). Finantssuutlikkuse
kriteeriumit EI kohaldata allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised korral”.
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NB! Finantssuutlikkuse tõendamist ei kohaldata:


taotlejate suhtes, kes taotlevad kuni 60 000 euro suurust toetust;



avalik-õiguslike asutuste suhtes

Kui täitevasutus jõuab järeldusele, et nõutavat finantssuutlikkust, mida hinnatakse esitatud
dokumentide põhjal, ei suudetud tõendada või et see ei ole rahuldav, võib ta:

küsida lisateavet;


nõuda pangatagatist;



pakkuda toetuslepingut ilma eelmakseta;



taotluse tagasi lükata;



teha esimese makse juba tehtud kulutuste põhjal.

Tegutsemissuutlikkus tähendab seda, et taotleja, kes taotleb suuremat toetust kui 60 000
eurot, peab tõendama kavandatud projekti elluviimiseks vajaliku pädevuse ja motivatsiooni
olemasolu. Tegutsemissuutlikkust hinnatakse taotleja kogemuste põhjal asjaomase valdkonna
projektide juhtimisel. Sellekohane teave tuleb esitada taotlusvormi selleks ettenähtud osas.

II.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid
Toetuse määramise kriteeriumid võimaldavad täitevasutusel hinnata toetuse saamiseks
esitatud projektide kvaliteeti võrreldes programmi „Kodanike Euroopa” eesmärkidega. Nende
kriteeriumide põhjal määratakse toetused sellistele projektidele, millega saavutatakse
programmi „Kodanike Euroopa” maksimaalne üldine tõhusus.
Toetuskõlblikke taotlusi hindab komisjoni ja täitevasutuse ametnikest koosnev
hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni töös juhindutakse programmis osalevate riikide
sõltumatute ekspertide teostatud toetuskõlblike taotluste kvaliteedi hindamisest4.
Hindamiskomisjon esitab hindamistulemuste ja olemasolevate eelarveliste vahendite põhjal
organisatsioonide või projektide loetelu toetuste saamiseks.
Abikõlblikke projektiettepanekuid hinnatakse kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete kriteeriumide
põhjal.

Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid
Kvalitatiivsed kriteeriumid moodustavad 80% hindamismenetluse käigus antavatest
võimalikest punktidest ja kvantitatiivsed kriteeriumid 20%:
Toetuse määramise kriteeriumid, mida kohaldatakse kõikide projektitoetuste korral:
1. meetme allmeede 1.1 – Sõpruslinnade kodanike kohtumised (vt lk 35).
1. meetme allmeede 1.2 – Sõpruslinnade võrgustikud (vt lk 38).
4

Sõltumatud eksperdid valitakse avatud osalemiskutse alusel.
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2007_en.php
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1. meetme allmeede 2.1 – Kodanike projektid (vt lk 41).
1. meetme allmeede 2.2 – Toetusmeetmed (vt lk 44).
2. meetme allmeede 3 – Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele (vt
lk 46).
4. meede – Euroopa mäletab (vt lk 49).
%
võimalikest
Punktidest

Kvalitatiivsed kriteeriumid: 80%
Projekti vastavus programmi eesmärkidele ja prioriteetidele:

25%



programmi üldised ja erieesmärgid;



programmi püsivad ja iga-aastased prioriteedid.

Projekti ja kavandatud meetodite kvaliteet:
25%



projekti raamistiku kvaliteet (kõikide projektiteostajate aktiivne osalemine
projektis, programmi määratlus, hindamisetapi kvaliteet);



projekti sisu ja metoodika kvaliteet (osalejaterühmale oluline teema, asjakohaste
meetodite rakendamine, osalejate ja kohaliku kogukonna aktiivne osalemine
projektis, Euroopa mõõde);



vastastikune kasu: projekt hõlmab erinevaid organisatsioone.

Mõju:
15%



lühi- ja pikaajaline mõju kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil ning eelkõige
konkreetne seos poliitikakujundamise protsessiga;



projekti mõju osalejatele (st kuidas on võimalik parandada nende teadmisi ELi
küsimustes ning nende pühendumust ELi integratsioonile);



mitmekordistav mõju;



kavandatud hindamise vahendid.

Nähtavus ja järeltegevus:
15%

%
võimalikest
Punktidest



projekti mõjuulatuse kvaliteet (projekti ja programmi „Kodanike Euroopa”
nähtavus, järeltegevus, tulemuste levitamine ja kasutamine, sealhulgas poliitilisel,
riiklikul ja riikidevahelisel tasandil, konkreetsed tulevased tegevuskavad, mis
hõlmavad osalevaid kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning nende
kodanikke).

Kvantitatiivsed kriteeriumid: 20%
Geograafiline mõju:

10%
10%

 osalevate riikide ja partnerite arv.
Sihtrühm:



otseste osaliste arv – sealhulgas ebasoodsas olukorras olevad inimesed – sooliselt
tasakaalustatud;
projektiga kaudselt mõjutatud isikud.
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II.3 Konsulteerimine programmikomitee ja Euroopa Parlamendiga
Vastavalt õiguslikule alusele kohaldatakse programmikomitees ja Euroopa Parlamendis 1.
meetme allmeetme 1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud” raames esitatud projektide suhtes
konsultatsioonimenetlust. Väljavalitud projektiettepanekute loetelu esitatakse arvamuse
saamiseks programmis osalevate riikide esindajatest koosnevale programmikomiteele ja
seejärel edastatakse see Euroopa Parlamendile, et tal oleks võimalik teostada oma
kontrollimisõigust.

II.4 Toetuse andmine
Pärast eespool kirjeldatud menetluse lõppu võib valikumenetluse lugeda lõppenuks ning
kaasfinantseerimiseks valitud projektiettepanekute loetelu avalikustada.
Olemasolevate vahendite piires saavad toetust toetuskõlblikud ettepanekud, mis said kõige
rohkem punkte. Väljavalitud taotlejad saavad toetuslepingu / toetuse andmise otsuse (vt lk
23), kus on kirjas Euroopa Liidu toetuse summa ning toetuse andmise tingimused.
Komisjonil ja täitevasutusel on õigus tagada valitud toetuse saajate tasakaalustatud
geograafiline jaotus.
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III PEATÜKK: FINANTS- JA LEPINGUTINGIMUSED
Nagu kõikide Euroopa Liidu toetuste korral, kehtivad ka programmi „Kodanike Euroopa”
alusel määratud rahaliste toetuste suhtes kindlad eeskirjad, mis tulenevad Euroopa Liidu
üldeelarve ja Euroopa Komisjoni toetuste suhtes kohaldatavate üldtingimuste suhtes
kehtivatest finantsmäärustest5. Nimetatud eeskirjade kohaldamine on kohustuslik.

III.1 Üldised finants- ja lepingutingimused
III.1.1 Toetuse suurus
Tuleb meeles pidada, et toetuslepingus / toetuse andmise otsuses määratud summa on
maksimumsumma, mida ei suurendata ühelgi tingimusel. Täitevasutus määrab toetuse saajale
antava toetuse lõppmakse viimase poolt esitatud lõpparuande põhjal. Vt peatükk III.2.6
„Maksete tegemise kord” (vt lk 32).
III.1.2 Kaasrahastamine
Organisatsiooni projekti kõiki kulusid ei saa rahastada ainult ELi toetusega. Projekti teostajad
peavad näitama üles oma pühendumist projektile, leides lisaks liidu toetusele ka muid
rahastamisallikaid. Seda saab teha näiteks korjanduste kaudu, omavahendite lisamisega või
paludes toetust muudelt organisatsioonidelt (näiteks kohalikelt või piirkondlikelt
omavalitsustelt, fondidelt jne).
III.1.3 Toetuse andmise otsus ja toetusleping
Kui projekt on heaks kiidetud, saadetakse toetuse saajale toetuse andmise otsus või
toetusleping, sõltuvalt konkreetsest meetmest/allmeetmest ning sellest, millises riigis on
toetuse saaja registreeritud.


Toetuse andmise otsus on ühepoolne õigusakt, millega määratakse toetuse saajale
toetus. Erinevalt toetuslepingust ei pea toetuse saaja otsust allkirjastama ja saab
alustada oma tegevusega kohe pärast otsuse kättesaamist. Otsus kiirendab seega
protsessi. Toetuse andmise otsust kohaldatakse ELis registreeritud toetuse saajate
korral..



Toetuslepingu peab toetuse saaja allkirjastama ning viivitamata täitevasutusele tagasi
saatma. Täitevasutus kirjutab lepingule alla viimasena. Toetuslepingut kohaldatakse
väljaspool ELi registreeritud toetuse saajate korral.

Toetuse andmise otsuse ja toetuslepingu näidised tehakse kättesaadavaks veebisaidil
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Otsuse suhtes kohaldatavad üldtingimused on kättesaadavad täitevameti veebisaidil rubriigis
„Documents register” (dokumentide register) http://eacea.ec.europa.eu/index.htm.
Toetuse andmise otsustega seoses peavad toetuse saajad meeles pidama, et:
5

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, muudetud; http://ec.europa.eu/dgs/budget/index_en.htm
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Toetustaotluse esitamine tähendab kõnealuste üldtingimustega nõustumist.
Kõnealused üldtingimused on toetuse saajale siduvad ning esitatakse toetuse
andmise otsuse lisas.

III.1.4 Toetuse andmise otsuse ja toetuslepinguga kaasnevad kohustused
Toetuse taotlusvormi esitamisega võtab taotluse esitanud organisatsioon endale
kohustuse täita kõiki toetuslepingule / toetuse andmise otsusele lisatud programmijuhendis
kindlaks määratud tingimusi, sealhulgas üldeeskirju.

Toetuse andmise otsuse / toetuslepingu muutmise taotlus tuleb esitada täitevasutusele
kirjalikult eelnevaks heakskiitmiseks hiljemalt üks kuu enne projekti lõppu
(projektitoetused). Projekti põhikontseptsiooni mõjutavad muutused ei ole lubatud.
Kavandatud tegevuste muutmine täitevasutuse eelneva heakskiiduta võib kaasa tuua toetuse
tühistamise.

III.1.5 Allhanked ja hankelepingu sõlmimine
Toetust saav organisatsioon võib sõlmida allhankelepingu erioskusi nõudvate tehniliste
teenuste kohta (sellistes valdkondades, nagu õigus, raamatupidamine, maksud, inimressursid
jne). Toetust saava organisatsiooni poolt sellist liiki teenustele tehtud kulutusi võib seega
käsitada toetuskõlblike kuludena tingimusel, et need vastavad kõikidele muudele liidu eelarve
suhtes kohaldatava finantsmääruse ja käesoleva juhendi jaotise „Toetuskõlblikud kulud”
kriteeriumitele (vt lk 30) ning eelkõige tingimusel, et need on meetme rakendamise
seisukohalt vajalikud.
Kui projekti rakendamiseks on vaja sõlmida allhanke- või hankeleping, peavad toetuse saajad
sõlmima lepingu majanduslikult kõige soodsama pakkumise alusel kooskõlas läbipaistvuse ja
võimalike töövõtjate võrdse kohtlemise põhimõtetega, vältides mis tahes huvide konflikte.
Juhul, kui allhanke maksumus ületab 60 000 eurot, võib täitevamet kehtestada toetuse saajate
suhtes erieeskirjad lisaks eelmises lõigus nimetatutele.
Lepingute kogusumma ei tohi olla suurem kui pool Euroopa Liidu antud toetusest.
III.1.6 Tagatis
Pärast finantssuutlikkuse analüüsi (vt lk 19) võib EACEA nõuda organisatsioonilt, kellele
määratud toetus on suurem kui 60 000 eurot, kõigepealt finantstagatist, et maandada eelmakse
tegemisega seotud finantsriske (vt lk 32). Kõnealuse tagatise eesmärk on, et pank,
finantseerimisasutus või kolmas isik vastutab toetuse saaja kohustuste eest tagasivõtmatult ja
täiendavalt või kui esimesel nõudmisel väljamakstava tagasivõetamatu tagatise andja.
Finantstagatise esitab eurodes Euroopa Liidu liikmesriigis registrisse kantud volitatud pank
või finantsasutus. Kui toetuse saaja on registreeritud kolmandas riigis, võib täitevamet anda
nõusoleku, et selles kolmandas riigis registrisse kantud pank või finantseerimisasutus võib
anda tagatise, kui täitevamet on seisukohal, et antud pank või finantseerimisasutus pakub
samaväärset turvalisust ja teenust nagu liikmesriigis asuv pank või finantseerimisasutus.
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Pärast vastutavalt eelarvevahendite käsutajalt nõusoleku saamist võib selle tagatise asemel
esitada kolmanda isiku solidaartagatise või sama toetuslepingu/toetuse andmise otsuse
poolteks olevate toetuse saajate tingimusteta ja tühistamatu ühise tagatise.
Tagatis vabastatakse kooskõlas toetuslepingus/toetuse andmise otsuses sätestatud
tingimustega, kui eelmakse arvatakse järk-järgult maha toetuse saajale makstavatest
vahemaksetest või lõppmaksetest.
Seda nõuet ei kohaldata riigiasutuste suhtes.
III.1.7 Auditeerimine
Valitud projektitaotlusi võidakse auditeerida. Organisatsiooni vastutav isik lubab oma allkirja
andmisega esitada tõendid selle kohta, et toetust on kasutatud nõuetekohaselt. EACEA,
Euroopa Komisjon ja Euroopa Kontrollikoda või nende volitatud asutus võib kontrollida
toetuse kasutamist otsuse/toetuslepingu kehtimise ajal ja viie aasta jooksul pärast seda, kui
täitevasutus on teinud viimase makse.
III.1.8 Tulemuste omandiline kuuluvus/kasutamine
Toetuse saaja annab EACEAle ja komisjonile õiguse kasutada tegevuse tulemusi tasuta nende
poolt sobivaks peetaval viisil, tingimusel, et sellega ei rikuta konfidentsiaalsusnõudeid ega
kehtivaid tööstus- ja intellektuaalomandi kaitse seadusi.
III.1.9 Nähtavus ja avalikustamine
Kõik programmi „Kodanike Euroopa” raames rahastatavad tegevused peavad kaasa aitama
programmi üldisele tutvustamisele. Programmi „Kodanike Euroopa” nähtavuse parandamine
tähendab näiteks seda, et programmi raames rahastatavate tegevuste ja toodete korral tuleb
selgelt ära märkida, et need on saanud komisjonilt toetust.
Komisjoni osalust tuleb kindlasti selgitada ka meediaga suhtlemisel. Projektipartnerid peaksid
kasutama kõiki võimalusi, et kajastada oma tegevust meedias (kohalikul, piirkondlikul,
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil) nii enne selle elluviimist kui ka elluviimise ajal ja pärast
seda.
Toetuse saajad peavad selgelt ära märkima Euroopa Liidu osaluse kõikidel trükistel või seoses
tegevustega, mille korral toetust kasutatakse.
Lisaks peavad toetuse saajad kõigis oma väljaannetes, plakatitel, kavades ja muudel toodetel,
mis on valmistatud kaasrahastatud projekti raames, asetama esikohale Euroopa Liidu,
Euroopa Komisjoni ja programmi „Kodanike Euroopa” nimetuse ja logo. Nimed ja logod on
võimalik
alla
laadida
järgmiselt
veebisaidilt:
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm.

III.1.10 Tulemuste väärtustamine ja levitamine
Väärtustamist võib määratleda kui projektide tulemuste levitamise ja kasutamise protsessi,
mille eesmärk on optimeerida tulemuste väärtust, tugevdada nende mõju ja hoolitseda selle
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eest, et nendest saaksid kasu võimalikult paljud Euroopa kodanikud. Väärtustamise eesmärgi
täitmine toob kaasa järgmised tegevused:


Üksikute meetmete potentsiaali mobiliseerimine

Programmi „Kodanike Euroopa” alusel toetatavate meetmete korral peaks tegema vajalikke
jõupingutusi, et tagada tulemuste väärtustamine. Toetuse saajad peaksid korraldama üritusi,
mis on suunatud projektide/töökavade rakendamise tulemuste nähtavamaks, tuntumaks ja
jätkusuutlikumaks muutmisele nii oma riigis kui ka väljaspool seda. Näiteks võiksid nad
soodustada meediakajastust. Toetuse saajad võiksid teavitada – või võimaluse korral kaasata –
kohalikke, piirkondlikke, riiklikke või Euroopa ametnikke ja/või valitud esindajaid, Euroopa
Liidu
esindusi
liikmesriikides
ning
Europe
Direct
infovõrgustikku
(http://europa.eu/europedirect/meet_us/index_en.htm). Toetuse saajad võivad kavandada ka
materjalide, nagu lendlehed, DVDd, veebisaidid, trükised jms koostamist, mis lihtsustaks
tulemuste kasutamist ja levitamist. Tänu sellistele tegevustele jätkatakse projekti töökavade
rakendamise tulemuste kasutamist ka pärast projekti lõppemist ja need avaldavad positiivset
mõju võimalikult paljudele kodanikele. Väärtustamistegevuste lisamisega projekti
kavandamisse parandavad meetmete läbiviijad oma töö kvaliteeti ja aitavad aktiivselt kaasa
programmi „Kodanike Euroopa” üldmõju suurendamisele. Kõnealust aspekti võetakse
piisaval määral arvesse taotluste kvalitatiivsel hindamisel.


Programmi struktureerimine

Käesolev programm on töötatud välja nii, et tagada selle võimalikult suur mõju. Selleks
kehtestatakse näiteks kogu programmi raames kehtivad prioriteedid või luuakse asjaomases
valdkonnas kogenud organisatsioonide vahelised võrgustikud. Meetmel „Üheskoos Euroopa
jaoks” on kõnealuses küsimuses tähtis roll.


Euroopa Komisjoni võetud meetmed

Euroopa Komisjon analüüsib käesoleva programmiga seotud väärtustamise olukorda ning
võtab seejärel ette mitmesuguseid tegevusi väärtustamise tugevdamiseks ja projekti teostajate
toetamiseks selles küsimuses.
III.1.11 Andmekaitse
Kõiki isikuandmeid (nagu nimed, aadressid jne) töödeldakse kooskõlas Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba
liikumise kohta.
Taotleja vastused taotlusvormis esitatud küsimustele on vajalikud, et hinnata ja seejärel
töödelda toetustaotlust vastavalt pakkumuskutses esitatud nõuetele (välja arvatud juhul, kui
küsimusele vastamine on muudetud vabatahtlikuks). Konkreetse toetusprogrammi eest
vastutav osakond või üksus (andmetöötlejana tegutsev üksus) töötleb isikuandmeid ainult
eespool nimetatud eesmärgil. Isikuandmeid võidakse edastada vajaliku teabe saamise
eesmärgil taotluste hindamisse või toetuste haldamisse kaasatud kolmandatele isikutele, ilma
et see piiraks andmeedastust Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt järelevalvet ja kontrolli
teostavatele asutustele. Taotlejal on õigus pääseda ligi temaga seotud isikuandmetele ning
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neid andmeid korrigeerida. Kõnealuste andmetega seotud küsimuste korral võtke palun
ühendust andmetöötlejaga. Taotlejatel on õigus pöörduda igal ajal abi saamiseks Euroopa
andmekaitseinspektori poole. Isikuandmete kaitse põhimõtete üksikasjalik kirjeldus koos
kontaktandmetega on kättesaadav EACEA veebisaidil:
http://eacea.ec.europa.eu/about/documents/calls_gen_conditions/eacea_grants_privacy_statem
ent.pdf
Taotlejaid ning juriidilisest isikust taotlejate korral isikuid, kellel on volitus esindada, teha
otsuseid või kontrollida, teavitatakse sellest, et juhul, kui nad on
- komisjoni 16. detsembri 2008. aasta otsuses, mis käsitleb varajase hoiatamise süsteemi
komisjoni eelarvevahendite käsutajatele ja rakendusametitele (ELT, L 344, 20.12.2008, lk
125), või
- komisjoni 17. detsembri 2008. aasta määruses menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogu
kohta (ELT, L 344, 20.12.2008, lk 12)
osutatud olukorras, võidakse nende isikuandmed (nimi, füüsilise isiku korral eesnimi, aadress,
õiguslik vorm ning juriidilise isiku korral isikute nimi ja eesnimi, kellel on volitus esindada,
teha otsuseid või kontrollida) registreerida ainult varajase hoiatamise süsteemis või nii
varajase hoiatamise süsteemis kui ka menetlusest kõrvalejätmise keskandmekogus ning
edastada eespool nimetatud otsuses ja määruses loetletud isikutele ja asutustele seoses hankevõi toetuslepingu sõlmimise või toetuse andmise otsuse tegemise või täitmisega.
III.1.12 Õiguslik alus
Programmi juhtimise ja rahastamise suhtes kohaldatakse järgmisi eeskirju, sealhulgas nende
võimalikes tulevastes ajakohastatud ja muudetud versioonides:


nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb
Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT, L 248,
16.09.2002, lk 1 (muudetud redaktsioon)).



komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega
kehtestatakse Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva
nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad
(EÜT 357, 31.12.2002, lk 1, (muudetud redaktsioon)).



Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta otsus nr 1904/2006/EÜ,
millega luuakse ajavahemikuks 2007–2013 programm „Kodanike Euroopa”.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, 25. oktoober 2012, mis
käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002
Ettepanek: komisjoni delegeeritud määrus, 29.10.2012, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr .../2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes
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kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju – C(2012) 7507 (final) (eeldatav
jõustumiskuupäev on 1. jaanuar 2013. aasta).
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III.2 Projektitoetustele eriomased finants- ja lepingutingimused

III.2.1 Tagasiulatuva jõu puudumine
Toetust ei tohi anda tagantjärele juba lõpetatud projektidele.
Toetuse võib anda juba alanud projektile üksnes juhul, kui taotleja suudab tõendada vajadust
alustada projektiga enne, kui leping/otsus allkirjastatakse. Sel juhul ei tohi abikõlblikud
kulutused olla tehtud enne toetuse saamise taotluse esitamise kuupäeva.
Organisatsioon alustab projektiga enne lepingu/otsuse allkirjastamist omal vastutusel ja see ei
suurenda toetuse määramise tõenäosust ning täitevasutus ei ole mingil juhul kohustatud
selliseid projekte rahastama.
III.2.2 Topeltrahastamise vältimine
Igal projektil on ühe ja sama tegevuse jaoks õigus saada Euroopa Liidu eelarvest toetust ainult
üks kord. Projektid või organisatsioonid, mis on taotlenud või plaanivad taotleda programmi
„Kodanike Euroopa” või mõne muu Euroopa institutsiooni programmi alusel ka teist Euroopa
Liidu toetust, peaksid selle oma taotluses selgelt ära märkima ja teavitama EACEAd
paralleelse taotluse tulemustest. Projektid, mis saavad lõpuks Euroopa Liidu muu toetuse,
loetakse abikõlbmatuks.
III.2.3 Mittetulunduslikkus
Määratud toetuste eesmärk ei tohi olla toetuse saajale tulu teenimine ning neil ei tohi olla
selline tagajärg. Praktikas tähendab see, et kui projekti kogutulu on suurem kui lõplik
kogukulu, vähendatakse pärast lõpparuande analüüsi Euroopa Liidu toetust vastavas summas.
Kindlaksmääratud summade põhjal arvutatud toetusi ning ühikukulude astmestikku kõnealune
reegel aga ei mõjuta.
III.2.4 Tähtaegadest kinnipidamine
Kui toetuse saaja soovib projekti edasi lükata, nii et see lõpeb pärast toetuse andmise otsuses /
toetuslepingus täpsustatud kuupäeva, tuleb täitevasutusele esitada ametlik avaldus. Avalduses
tuleb selgitada edasilükkumise põhjuseid ja esitada uus ajakava. Täitevasutus vaatab
avaldused läbi ja saadab heakskiitmise korral toetuse saajale toetuse andmise otsuse /
toetuslepingu muudatuse.
Taotlusi projekti pikendamiseks rohkem kui kolme kuu võrra vastu EI võeta.
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III.2.5 Toetuste arvutamine
Sõltuvalt meetmest, mille raames taotlus esitatakse, arvutatakse toetus:
 kindlasummalise rahastamise
 eelarvepõhise rahastamise
alusel.
Erinevate meetmetega seotud toetuste arvutamise eripärasid vt programmijuhendi TEINE osa
„Programmi meetmete eripärad ”.
III.2.5.1 Kindlal määral põhinev rahastamine
Selleks, et toetuste haldamine oleks nii toetuse saajate kui ka täitevasutuse jaoks lihtsam, võeti
kasutusele kindlatel määradel ja ühekordsetel väljamaksetel põhinev toetuste arvutamise
süsteem. Kindlal määral põhinev rahastamine võib esineda ühekordsete maksete või
ühikuhindade astmiku põhjal arvutatud summadel.
III.2.5.2 Eelarvepõhine rahastamine
Toetuse summa arvutatakse üksikasjalikult prognoositud eelarve põhjal, mis esitatakse
taotlusvormile lisatud tabeli abil.
Eelarve koostatakse eurodes. Väljaspool euroala registreeritud taotlejad peavad kasutama
komisjoni määratud vastava kuu raamatupidamise euro vahetuskurssi, mis avaldatakse
komisjoni
veebisaidil
ning
on
kohaldatav
taotluse
esitamise
kuul:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en.
Prognoositud eelarve peab olema tasakaalus, s.t prognoositud kogukulud peavad olema
kõigist allikatest (sealhulgas taotletav Euroopa Liidu toetus) saadavate prognoositud tuludega
võrdsed (kogukulud = kogutulud). Prognoositud eelarves peab olema selgelt välja toodud kõik
abikõlblikud kulud.
Taotleja peab ära märkima kõik samal eelarveaastal samale projektile saadud või taotletud
rahastamisallikad ja summad. Toetuse saaja pangakonto (ja/või allkonto) peab võimaldama
kindlaks määrata EACEA makstud summasid.
ABIKÕLBLIKUD KULUD
Kulud on abikõlblikud, kui need on:

tekkinud toetuslepingus / toetuse andmise otsuses määratletud projektiperioodi kestel,
välja arvatud lõpparuannete ja auditeerimistõenditega seotud kulud;

seotud toetuslepingu / toetuse andmise otsuse objektiga ning on märgitud projekti
prognoositud eelarves;

vajalikud toetuse esemeks oleva projekti rakendamiseks;

tuvastatavad
ja
kontrollitavad,
eelkõige
kirjendatud
toetuse
saaja
raamatupidamisarvestuses ja määratud kindlaks vastavalt selles riigis kohaldatavatele
raamatupidamisstandarditele, kus toetuse saaja on registreeritud, ja vastavalt toetuse saaja
tavapärasele kuluarvestustavale;
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kooskõlas kohaldatavate maksustamist ja sotsiaalvaldkonda käsitlevate õigusaktidega;
mõistlikud, õigustatud ja vastavad usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetele, eelkõige
ökonoomsuse ja tõhususe poolest.
Toetuse saaja siseauditeerimis- ja raamatupidamismenetlused peavad võimaldama otseselt
tuvastada, et tegevuse kohta deklareeritud kulud ja tulud on kooskõlas vastavate
raamatupidamisaruannete ja tõendavate dokumentidega.
Projekti abikõlblikud otsesed kulud on kulud, mille korral eelmises lõigus kehtestatud
abikõlblikkuse tingimusi nõuetekohaselt arvesse võttes on võimalik tuvastada otsene seos
projekti ja selle teostamisega. Eelkõige on abikõlblikud järgmised otsesed kulud:

personalikulud, mis hõlmavad netopalku ning nendele lisanduvaid sotsiaalmakse ja
muid töötasus sisalduvaid seaduslikke kulusid, tingimusel et need ei ületa toetuse saaja
tavapärasele töötasupoliitikale vastavaid keskmisi tasumäärasid. Avaliku sektori töötajate
palgad on abikõlblikud üksnes juhul, kui neid maksab toetuse saaja ja asjaomased töötajad
töötavad otseselt projekti hüvanguks. Kui töötajad töötavad projektis põhitöö kõrvalt, siis on
abikõlblik üksnes teatud protsent nende tööajast. Personali projekti kaasatust tuleb tõendada
lähetuslepingute, ametijuhendite, töögraafikute või muude dokumentidega. Personalikulud ei
tohi ületada 50% toetuse saaja esitatud eelarveprojektis kehtestatud abikõlblikest otsestest
kuludest;

reisi-, majutus- ja elamiskulud, tingimusel et need vastavad reisikulusid käsitlevatele
toetuse saaja tavapärastele tavadele. Kui kulusid peetakse liiga suurteks, siis neid
vähendatakse ja määratakse ülemmäär kooskõlas Euroopa Komisjoni heakskiidetud skaalaga
(lisateavet
päevaraha
kohta
vt
EACEA
veebisaidilt
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/index_en.php);

otseselt toetuse andmise otsuse / toetuslepingu nõuetest tulenevad kulud (s.t teabe
edastamis- ja levitamiskulud, tootmis- ja tõlkimiskulud, koolitus-, teavitus- ja
teabelevitusürituste korraldamise kulud; auditeerimiskulud jne), sealhulgas kulutused
finantsteenustele (eelkõige finantstagatistega seotud kulud);

(uute või kasutatud) seadmete ostukulud, tingimusel et need kantakse kuludesse
vastavalt toetuse saaja suhtes kohaldatavatele maksu- ja raamatupidamiseeskirjadele, mis on
sama liiki esemete korral üldtunnustatud. Täitevasutus võib arvesse võtta üksnes seadmete
kulumi seda osa, mis vastab projekti kestusele ja tegelikule kasutamismäärale meetme
eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui nende kasutamise laad ja/või kontekst õigustab
täitevasutuse teistsugust lähenemist;


tarbekaupade ja inventariga seotud kulud;


kulud, mis kaasnevad toetuse saaja poolt projekti teostamiseks sõlmitud lepingutega,
tingimusel, et on täidetud allhankeid ja hankelepingute sõlmimist käsitlevas punktis
kehtestatud tingimused (vt lk 24);


käibemaks, kui see ei kuulu riiklike käibemaksu käsitlevate õigusaktide alusel
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hüvitamisele ja kui selle tasub muu kui käibemaksu tasumise kohustusest vabastatud toetuse
saaja6.
Abikõlblikud kaudsed kulud (halduskulud)
Kindlaksmääratud summa, mis ei ületa 7% meetme abikõlblikest otsestest kuludest ning mis
kajastab toetuse saaja projektiga seotud üldisi halduskulusid.
Kaudsed kulud ei tohi sisaldada mõne teise eelarvejao kulusid.
Kaudsed kulud ei ole abikõlblikud, kui toetuse saaja juba saab tegevustoetust Euroopa Liidu
eelarvest.
ABIKÕLBMATUD KULUD
Abikõlbmatuks loetakse järgmisi kulusid:
 kapitali tasuvus;
 võlad ja võlgade teeninduskulud;
 kahjumi või tulevaste võlgade katmine;
 võlgnetavad intressid;
 ebatõenäoliselt laekuvad võlad;
 vahetuskursside muutustest tingitud kahjud;
 toetuse saaja deklareeritud kulud, mis on kaetud mõne muu Euroopa Liidu toetust saava
meetmega;
 ülemäärased või ebamõistlikud kulud;
 kulud seoses reisimisega programmis mitteosalevasse riiki ja tagasi, välja arvatud juhul,
kui EACEA on andnud selleks selgesõnalise loa (s.t seda nõuet võib eirata 4. meetme
„Euroopa mäletab” korral);
 mitterahalised sissemaksed.

III.2.6 Maksete tegemise kord
III.2.6.1 Eelmakse
Kui projekt on heaks kiidetud, saadab EACEA toetuse saajale eurodes koostatud toetuse
andmise otsuse või toetuslepingu, kus on üksikasjalikult kirjas rahastamise ulatus ja
tingimused (vt lk 23).
Toetuse saaja finantssuutlikkuse hindamise alusel (vt lk 19) tehakse toetuse saajale eelmakse.
Eelmakse eesmärk on tagada toetuse saajale rahavoog. Täitevasutus võib eelmaksega seotud
finantsriskide maandamiseks nõuda igalt toetuse saajalt, kellele määratud toetus on suurem
kui 60 000 eurot, eelneva tagatise esitamist. Sellisel juhul on eelmakse tegemise tingimuseks
tagatise laekumine.

6

Vastavalt nõukogu direktiivi nr 2006/112/EÜ, 28. november 2006, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi,
artikli 13 lõike 1 esimeses lõigus sätestatule (ELT L 347, 11.12.2006, lk 1).
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Toetuse andmise otsuse korral peab toetuse saaja eelmakse saamiseks projekti elluviimise
kavatsust kirjalikult kinnitama. Kui EACEA kirjalikku kinnitust ei saa, tehakse ainult üks,
lõpparuandel põhinev väljamakse.
Toetuslepingu korral peab toetuse saaja lepingu allkirjastama ja selle EACEAle tagasi
saatma. Täitevasutus kirjutab alla viimasena.
Eelmakse tehakse 30 päeva jooksul alates kuupäevast, mil EACEA lepingule alla kirjutab
(toetuslepingu korral) ning pärast toetuse saajalt projekti elluviimise kavatsuse kohta
kirjaliku kinnituse saamist (toetuse andmise otsuse korral).
III.2.6.2 Lõppmakse
Lõpparuanne
Toetus makstakse toetuse saajale pärast seda, kui EACEA on heaks kiitnud lõpparuande
vormis sisalduva maksetaotluse.
Lõpparuanne tuleb esitada ametliku lõpparuande vormil kahe kuu jooksul pärast projekti
lõppemise kuupäeva ning selles tuleb kirjeldada projekti tulemusi, võrreldes neid esialgsete
eesmärkidega. (Lõpp)makse saamiseks peab toetuse saaja esitama lõpparuande ja iga
meetme/allmeetme korral määratletud selgitused / kohustuslikud lisad, mis on loetletud
veebisaidil http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Eelarvepõhiselt rahastatavate projektide kohta, kui
tegevuse jaoks antud toetused on suuremad kui 60 000 eurot, kuid väiksemad kui
750 000 eurot;
peab toetuse saaja lõppmakse tagamiseks esitama tunnustatud audiitori või riiklike asutuste
korral pädeva ja sõltumatu ametiisiku koostatud „Aruande lõpliku finantsaruande
kontrollimisel tuvastatud faktiliste asjaolude kohta – I näidis”.
Üksikasjalik teave protseduuri ja aruandlusvormi kohta, mida tunnustatud audiitor või riikliku
asutuse korral pädev ja sõltumatu ametiisik peavad järgima, on esitatud järgmistes juhistes:
http://eacea.ec.europa.eu/about/eacea_documents_register_en.php
Juhistes ette nähtud aruandlusvormi kasutamine on kohustuslik.
Lõppmakse arvutamine
Kindlal määral põhinev rahastamine
Kui abikõlblike osalejate ja päevade arv on tegelikult projektiettepanekus prognoositust
väiksem, vähendatakse rahastamist vastavalt osalejate suhtes kohaldatavatele kvootidele (vt
III lisa allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” kohta käesoleva juhendi lk 59
ning IV lisa 1. meetme allmeetme 1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud”, 2. meetme allmeetme 3
„Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele” ja 4. meetme „Euroopa
mäletab” kohta lk 61–62).
Eelarvepõhine rahastamine
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Kui projekti tegelikud abikõlblikud kulud on prognoositud abikõlblikest kuludest väiksemad,
vähendab EACEA vastavalt toetust. Mingil juhul ei suurendata toetuse andmise otsuses /
toetuslepingus kindlaks määratud kaasrahastamise protsenti.
Vajadusel on toetuse saaja kohustatud tagasi maksma täitevametilt eelmaksena saadud
üleliigsed summad. Täitevamet jätab endale õiguse vähendada toetussummat, kui
organisatsioon ei vii projekti lõplikult ellu.
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TEINE OSA – PROGRAMMI MEETMETE ERIPÄRAD
IV PEATÜKK – PROJEKTITOETUSED
Projektitoetused on järgmised:
1. meede – Aktiivsed Euroopa kodanikud
IV.1 1. meetme allmeede 1.1 – Sõpruslinnade kodanike kohtumised
IV.2 1. meetme allmeede 1.2 – Sõpruslinnade võrgustikud
IV.3 1. meetme allmeede 2.1 – Kodanike projektid
IV.4 1. meetme allmeede 2.2 – Toetusmeetmed
2. meede – Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas
IV.5 2. meetme allmeede 3 – Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele
4. meede – Euroopa mäletab
IV.6 Euroopa mäletab

1. meede – Aktiivsed Euroopa kodanikud
IV.1 1. meede – allmeede 1.1 Sõpruslinnade kodanike kohtumised
IV.1.1 Eripärad
Sõpruslinnade kodanike kohtumised seisnevad mitme sõpruslinna kodanike kokkuviimises,
kasutades selleks linnadevahelist partnerlust, et suurendada kodanike ja kultuuride
vastastikust tundmist ning üksteisemõistmist.
Allmeetme „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” raames toimuvad projektid peaksid:
 edendama aktiivset kodanikuosalust kohalikul tasandil, mille aluseks on
struktuurne koostöö kodanikuühiskonnaga. Seda on võimalik saavutada, kaasates
kohaliku kogukonna projekti kavandamisse ja elluviimisesse, edendades vabatahtliku
tegevuse kaudu kodanikuosalust, ning pannes osalejad aktiivsesse rolli;
 julgustama kodanikke aktiivsemalt osalema Euroopa tasandil, aidates selle
kaudu kaasa Euroopa kodanikuaktiivsuse arendamisele. Seda on võimalik
saavutada näiteks uute teadmiste kaudu Euroopa Liidu demokraatlikus elus
osalemisest, arutledes võrdsete võimaluste üle poliitikas;
 tugevdama toetust Euroopa integratsioonile. Seda on võimalik saavutada arvamuste
ja kogemuste vahetamise kaudu programmi prioriteetsetel teemadel, Euroopa
integratsioonist tulenevate konkreetsete eeliste ja kogemuste jagamise kaudu kohalikul
või üksikisiku tasandil, kultuurilise mitmekesisuse kogemise ja ühise Euroopa
kultuuripärandi avastamise kaudu; solidaarsuse ülesnäitamise ja ühisesse Euroopa
kogukonda kuulumise tunde tekitamine kaudu.
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IV.1.2 Valikumenetlus
Valikumenetluses hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse,
välistamis-, valiku- ja toetuse määramise kriteeriumid.

IV.1.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse: a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.3 Organisatsiooni liik
Taotlejad ja partnerid peavad olema linnad/haldusüksused või nende mestimiskomiteed või
teised kohalikke asutusi esindavad mittetulundusühendused.
A.2 Partnerite arv
Projekt peab hõlmama haldusüksusi vähemalt kahest osalevast riigist, millest vähemalt üks
on ELi liikmesriik.
B. Projekti olemus ja mõõde
B.1 Osalejate arv
Projekt peab hõlmama vähemalt 25 kutsutud osalejat. Kutsutud osalejad on abikõlbliku
(abikõlblike) partneri(te) saadetud rahvusvahelised osalejad. Vähemalt pooled osalejad ei
tohiks olla kohalike omavalitsuste esindajad või ametnikud.
B.2 Eelarve
Projektiettepanekutes tuleb arvestada kriteeriumiga, mis on seotud projektile antava
minimaalse abikõlbliku toetusega.
Minimaalne abikõlblik toetus: 5000 eurot
Maksimaalne abikõlblik toetus: 25 000 eurot
B.3 Tegevuse toimumiskoht
Tegevus peab toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17).
B.4. Abikõlblikkusperiood/projekti kestus
Projekt peab algama abikõlblikkusperioodil, mis sõltub tähtajast, mille jooksul tuleb vastava
allmeetme raames taotlus esitada (vt peatükk I.8, lk 12).
Kohtumiste maksimaalne kestus: 21 päeva
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C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
C.2 Tähtpäev
C.3 Ametlik keel
Vt peatükk II.1 (lk 14) ja peatükk II.2.1 (lk 18).

IV.1.2.2 Välistamiskriteeriumid: vt peatükk II.2.2 lk 18.
IV.1.2.3 Valikukriteeriumid: tegutsemis- ja finantssuutlikkus, vt peatükk II.2.3 lk 19.
IV.1.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid: vt peatükk II.2.4 lk 20.
IV.1.3 Toetuste arvutamine
Toetused arvutatakse kindlal määral põhineva rahastamise alusel. Kindlasummalist
rahastamist kasutatakse kohtumistega seotud kulutuste katmiseks, s.t ettevalmistamise,
organiseerimise, osalejate majutamise ja reisimisega seotud kulud.
2008. ja 2009. aasta projektide statistilise analüüsi tulemusi arvesse võttes lihtsustati kindlal
määral põhinevat rahastamise süsteemi. Varem toetuse arvutamisel kasutatud erinevate riikide
päevarahadega arvestamist ja kauguste arvutamist enam ei kasutata. Kindlal määral põhineva
rahastamise süsteemi aluseks on eranditult kutsutud osalejate arv (kindlaks määratud
osalejate vahemiku kohta) ja päevade arv. Samad parameetrid kehtivad kõikidele
programmis osalevatele riikidele (allmeetme 1.1 korral rakendatavaid kindlaid määrasid vt III
lisa, lk 60)
IV.1.4 Toetuslepingu või toetuse andmise otsuse kasutamine: vt peatükk III.1.3, lk 23.
IV.1.5 Maksete tegemise kord
IV.1.5.1 Eelmakset allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” korral ei kohaldata
IV.1.5.2 Lõppmakse
Lõpparuanne
Toetus makstakse pärast seda, kui toetuse saaja on EACEAle esitatud lõpparuande vormis
sisalduva maksetaotluse ja viimane on selle heaks kiitnud. Lõpparuanne tuleb esitada
ametliku lõpparuande vormil kahe kuu jooksul pärast projekti lõppemise kuupäeva ning
selles tuleb kirjeldada projekti tulemusi, võrreldes neid esialgsete eesmärkidega. (Lõpp)makse
saamiseks peab toetuse saaja esitama lõpparuande ja selgitused, mis on loetletud veebisaidil
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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Lõppmakse arvutamine
Kui allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” raames on abikõlblike partnerite
ja päevade tegelik arv projektiettepanekus prognoositust väiksem, siis vähendatakse toetust,
arvutades vähendatava summa välja osalejate kindlaksmääratud vahemiku alusel (vt III lisa,
lk 60).
NÄIDE:
Projektiettepaneku kohaselt osaleb vähem kui 10 päeva vältaval kohtumisel 84 abikõlblikku
osalejat. Seega antakse 71–85 osalejaga ja vähem kui 10 päeva vältava kohtumise jaoks
toetust 11 000 eurot.
Järgneb kaks näidet lõppmakse arvutamise kohta:
a) Lõpparuande kohaselt osales üritusel tegelikult 65 osalejat ja tegelik päevade arv oli alla
10. Kuna osalejate vahemik (71–85) muutus (56–70), vähendatakse lõppmakset 9000 eurole.
b) Lõpparuande kohaselt osales üritusel tegelikult 75 osalejat ja tegelik päevade arv oli alla
10. Kuigi osalejate arv vähenes 84lt 75le, jääb see arv samasse vahemikku (71–85) ja
lõppmakseks jääb 11 000 eurot.
NB! Allmeetme 1.1 korral peab lõppmakse saamiseks olema osalejaid minimaalselt 25.

IV.2 1. meede – Allmeede 1.2 Sõpruslinnade võrgustikud
IV.2.1 Eripärad
Kohalikel ametivõimudel tuleb pidevalt seista silmitsi uute probleemidega ja osaleda
mitmesuguste meetmete rakendamises, mis on tihti otseselt seotud Euroopa tasandil toimunud
poliitiliste arengutega. Linnadevaheline võrgustik, mis toetub ühistele huvidele, on tähtis
vahend asjakohaste arutelude ja heade tavade vahetamiseks.
Mestimine on kahte haldusüksust ühendav tugev side, mistõttu tuleks kasutada sõpruslinnade
sidemetel põhinevate võrgustike potentsiaali sõpruslinnade vahelise temaatilise ja
pikaajalise koostöö väljaarendamiseks. Komisjon toetab struktureeritud, tiheda ja
mitmekülgse koostöö tagamise seisukohalt oluliste võrgustike arendamist, mis aitavad kaasa
programmi maksimaalse mõju saavutamisele.
Allmeetme „Sõpruslinnade võrgustikud” raames toimuvad projektid peaksid:
 koondama ühist huvi pakkuva(te) teema(de) ümber erinevaid tegevusi, mida
käsitleda programmi prioriteetide kontekstis ja mis on seotud Euroopa
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integratsiooniga;
 looma ürituste raames kommunikatsioonivahendeid, mis edendavad struktureeritud
ja jätkusuutlikke temaatilisi võrgustikke ning tegevuse tulemuste levitamist;
 omama kindlat sihtrühma, kelle jaoks valitud teemad on eriti olulised, ning kaasama
asjaomases valdkonnas tegutsevaid ühiskonnaliikmeid (eksperdid, kohalikud ühingud,
kodanikud ja kodanike rühmitused, keda asjaomane teema otseselt puudutab jne);
 looma aluse tulevasteks algatusteks ja tegevusteks asjaomaste linnade vahel kas
teemadel, mida on juba käsitletud või mis võivad tulevikus ühist huvi pakkuda.

IV.2.2 Valikumenetlus
Valikumenetluses hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse,
välistamis-, valiku- ja toetuse määramise kriteeriumid.

IV.2.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse: a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.3 Organisatsiooni liik:
 linnad/haldusüksused või nende mestimiskomiteed või võrgustikud;
 kohalike/piirkondlike omavalitsuste teised tasandid;
 kohalike omavalitsuste liidud/ühendused;
 kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühingud.
A.2 Partnerite arv
Projekt peab hõlmama haldusüksusi vähemalt neljast osalevast riigist, millest vähemalt üks
on ELi liikmesriik.

39

Kodanike Euroopa – programmijuhend – kehtib alates 2013. aastast

B. Projekti olemus ja mõõde
B.1 Osalejate arv
Projekt peab hõlmama vähemalt 30 kutsutud osalejat. Kutsutud osalejad on abikõlbliku
(abikõlblike) partneri(te) saadetud rahvusvahelised osalejad.
B.2 Eelarve
Projektiettepanekutes tuleb arvestada kriteeriumiga, mis on seotud projektile antava
minimaalse abikõlbliku toetusega.
Minimaalne abikõlblik toetus: 10 000 eurot
Maksimaalne abikõlblik toetus: 150 000 eurot
B.3 Tegevuste toimumiskoht ja arv
Tegevused peavad toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17).
Ühe projekti kohta tuleb planeerida vähemalt kolm üritust.
B.4. Abikõlblikkusperiood/projekti kestus
Projekt peab algama abikõlblikkusperioodil, mis sõltub tähtajast, mille jooksul tuleb vastava
allmeetme raames taotlus esitada (vt peatükk I.8, lk 12).
Projekti maksimaalne kestus: 24 kuud
Ühe ürituse maksimaalne kestus: 21 päeva
C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
C.2 Tähtpäev
C.3 Ametlik keel
Vt peatükk II.1 (lk 14) ja peatükk II.2.1 (lk 18).
IV.2.2.2 Välistamiskriteeriumid: vt peatükk II.2.2, lk 18.
IV.2.2.3 Valikukriteeriumid: tegutsemis- ja finantssuutlikkus, vt peatükk II.2.3, lk 19.
IV.2.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid: vt peatükk II.2.4, lk 20.
IV.2.3 Toetuse arvutamine
Võttes arvesse 2008. ja 2009. aasta projekti statistilise analüüsi tulemusi, lihtsustati kindlate
määrade süsteemi. Kaotatud on varem toetuse arvestamiseks kasutatud erinevate riikide
suhtes kohaldatud päevased määrad. Uue kindlate määrade süsteemi aluseks on võetud
osalejate (kohalike ja rahvusvaheliste) koguarv, määratletud kvoodi kohta, ja päevade arv.
Samad näitajad rakenduvad kõikidele programmis osalevatele riikidele.
Toetused arvutatakse kindlal määral põhineva rahastamise alusel. Taotletava toetuse
kogusumma arvutamiseks liidetakse:
A. igaks ürituseks taotletavad kogusummad;
B. võimalik kommunikatsioonivahendite jaoks taotletav summa;
C. võimalik kooskõlastuskulude jaoks taotletav summa.
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(Selle allmeetme raames kohaldatavad kindlad määrad on esitatud käesoleva juhendi IV lisas,
lk 61)
IV.2.4 Toetuslepingu või toetuse andmise otsuse kasutamine: vt peatükk III.1.3, lk 23.
IV.2.5 Maksete tegemise kord
Eelmakset kohaldatakse: 50% kogu toetusest. Lisateavet eelmaksete ja lõppmakse tegemise
korra kohta vt peatükk III.2.6, lk 32.

IV.3 1. meede – Allmeede 2.1 Kodanike projektid
IV.3.1 Eripärad
Allmeetme „Kodanike projektid” eesmärk on uurida uuenduslikke meetodeid ja
lähenemisviise, mis julgustaksid kodanikke Euroopa tasandil aktiivselt osalema ning
stimuleeriksid Euroopa kodanike ja Euroopa institutsioonide vahelist dialoogi. Selle
allmeetmega toetatakse mitut riikidevahelise ja valdkonnaülese mõõtmega projekti, millesse
kodanikud on otseselt kaasatud. Esmatähtsaks peetakse projekte, mille eesmärk on õhutada
osalemist kohalikul tasandil.
Kodanike projektide raames tuleks:
 koguda kodanike arvamusi teatavate oluliste Euroopa ees seisvate küsimuste kohta;
 uurida uusi meetodeid, mis suudaksid edendada kodanikevahelist aktiivset
suhtlemist ja arutelu Euroopa Liidu teatavates poliitikavaldkondades, mis mõjutavad
kodanike igapäevaelu;
 luua
mehhanisme,
mis
võimaldavad
Euroopa
kodanikel
arendada
kodanikupädevust, kujundada vaateid ja arvamusi Euroopa integratsiooniprotsessi
kohta Euroopa tasandi poliitikakujundajatele esitatavate soovituste vormis;
 toetada dialoogi Euroopa kodanike ja Euroopa Liidu institutsioonide vahel,
kaasates kodanikke Euroopa Liidu poliitika ja selle mõju küsimustesse ning tagades, et
Euroopa Liidu institutsioonid järgivad asjakohaselt kodanike arvamusi.
Nõutakse, et vähemalt 30% projektis osalejatest peab olema teistest abikõlblikest riikidest kui
sellest, kus üritus toimub.
Kõnealuseid eesmärke on võimalik saavutada kodanike arutlusringide loomise kaudu, mis
suudaksid sõnastada soovitusi, mida arvestatakse Euroopa tasandi poliitilistes protsessides.
Projekti ettevalmistamisel ja rakendamisel tuleb toetada tõeliselt alt üles lähenemisviisi.
Kõnealustest protsessidest tulenevad kodanike soovitused on väärtuslikuks panuseks Euroopa
Komisjonile,
sest
erinevad
panusest,
mida
komisjon
saab
tavapäraste
konsultatsioonimeetodite kaudu, ning täiendavad seda.
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Euroopa Komisjoni kommunikatsiooni peadirektoraat soovib selles protsessi osaleda, olles
kodanike arutlusringide korraldamisega seotud organisatsioonidele tähelepanelik vahendaja ja
tõeline partner. Seepärast kohustub kommunikatsiooni peadirektoraat pakkuma teavet ja
eriteadmisi väljavalitud projektides tõstatatud teemade kohta, hõlbustama juurdepääsu teistele
Euroopa ekspertidele ning rakendama projektist tulenevate kodanike soovituste suhtes
asjakohaseid järelmeetmeid.
IV.3.2 Valikumenetlus
Valikumenetluses hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse,
välistamis-, valiku- ja toetuse määramise kriteeriumid.
IV.3.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse: a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
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A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.3 Organisatsiooni liik:
kodanikuühiskonna organisatsioonid (vt I lisa, lk 53) või kohalikud omavalitsused
A.2 Partnerite arv
Projekt peab hõlmama organisatsioone/institutsioone vähemalt viiest osalevast riigist, millest
vähemalt üks on ELi liikmesriik.
B. Projekti olemus ja mõõde
B.1 Osalejate arv
Projekt peab hõlmama vähemalt 200 osalejat.
B.2 Eelarve
Projektiettepanekutes tuleb arvestada kriteeriumiga, mis on seotud projektile antava
minimaalse abikõlbliku toetusega.
Minimaalne abikõlblik toetus: 100 000 eurot
Maksimaalne abikõlblik toetus: 250 000 eurot
B.3 Tegevuse toimumiskoht
Tegevused peavad toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17).
B.4. Abikõlblikkusperiood/projekti kestus
Projekt peab algama abikõlblikkusperioodil, mis sõltub tähtajast, mille jooksul tuleb vastava
allmeetme raames taotlus esitada (vt peatükk I.8, lk 12).
Projekti maksimaalne kestus: 12 kuud
C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
C.2 Tähtpäev
C.3 Ametlik keel
Vt peatükk II.1 (lk 14) ja peatükk II.2.1 (lk 18).
IV.3.2.2 Välistamiskriteeriumid: vt peatükk II.2.2, lk 18.
IV.3.2.3 Valikukriteeriumid: tegutsemis- ja finantssuutlikkus, vt peatükk II.2.3, lk 19.
IV.3.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid: vt peatükk II.2.4, lk 20.
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IV.3.3 Toetuste arvutamine
Toetused arvutatakse eelarvepõhise rahastamise alusel. Lisateavet eelarvepõhise rahastamise
kohta vt peatükk III.2.5.2, lk 30.
Toetus ei tohi ületada 60% asjaomase meetme abikõlblikest kuludest. Vähemalt 40%
kõikidest prognoositud abikõlblikest kuludest tuleb katta muudest allikatest kui Euroopa Liidu
eelarve. Antav toetus ei tohi mingil juhul ületada taotletavat toetust.
IV.3.4 Toetuslepingu või toetuse andmise otsuse kasutamine: vt peatükk III.1.3, lk 23.
IV.3.5 Maksete tegemise kord
Eelmakset kohaldatakse: 50% kogu toetusest. Lisateavet eelmaksete ja lõppmakse tegemise
korra kohta vt peatükk III.2.6, lk 32.

IV.4 1. meede – Allmeede 2.2 Toetusmeetmed
IV.4.1 Eripärad
Käesoleva meetmega toetatakse tegevusi, mille tulemusel luuakse pikaajalised
partnerlussuhted ja võrgustikud, mis hõlmavad suurt hulka eri sidusrühmi, kes edendavad
aktiivsete Euroopa kodanike ideed ning aitavad nii kaasa programmi eesmärkide paremale
saavutamisele ning programmi mõju ja tõhususe üldisele suurendamisele.
Toetusmeetmed peaksid rahastama tegevusi, mida teostavad sellised struktuurid, nagu
platvormid ja võrgustikud, mille eesmärk on arendada ja tugevdada kõiki programmi
meetmeid, aidates nii kaasa programmi tõrgeteta rakendamisele ja tagades laia rahvusvahelise
kajastuse võimalikele programmi sidusrühmadele järgmist liiki tegevuste kaudu:
 koolitused, mis võimaldavad võimalikel programmi „Kodanike Euroopa” raames
taotlejatel parandada oma teadmisi ja oskusi kvaliteetsete projektide juhtimiseks;
 teabetunnid, mis edendavad programmi „Kodanike Euroopa” või selle konkreetset
allmeedet ning on suunatud kogemuste ja parimate tavade vahetamisele praeguste ja
võimalike programmi sidusrühmade vahel;
 platvormide loomine, mis aitab kaasa partnerite leidmisele ja võrgustumisele
programmi „Kodanike Euroopa” praeguste ja võimalike sidusrühmade vahel.
IV.4.2 Valikumenetlus
Valikumenetluses hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse,
välistamis-, valiku- ja toetuse määramise kriteeriumid.
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IV.4.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse: a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.3 Organisatsiooni liik
Kohalike asutuste ja muude organisatsioonide liidud/ühendused, kellel on konkreetsed
teadmised/kogemused kodakondsuse valdkonnas.
A.2 Partnerite arv
Projekt peab hõlmama haldusüksusi vähemalt kahest osalevast riigist, millest vähemalt üks
on ELi liikmesriik.
B. Projekti olemus ja mõõde
B.1 Osalejate arv – ei kohaldata
B.2 Projektiettepanekutes tuleb arvestada kriteeriumiga, mis on seotud projektile antava
minimaalse abikõlbliku toetusega.
Minimaalne abikõlblik toetus: 30 000 eurot
Maksimaalne abikõlblik toetus: 100 000 eurot
B.3 Tegevuse toimumiskoht
Tegevused peavad toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17).
Ühe projekti kohta tuleb planeerida vähemalt kaks üritust.
B.4 Abikõlblikkusperiood/projekti kestus
Projekt peab algama abikõlblikkusperioodil, mis sõltub tähtajast, mille jooksul tuleb esitada
taotlus vastava allmeetme raames (vt peatükk I.8, lk 12).
Projekti maksimaalne kestus: 12 kuud
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C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
C.2 Tähtpäev
C.3 Ametlik keel
Vt peatükk II.1 (lk 14) ja peatükk II.2.1 (lk 18).

IV.4.2.2 Välistamiskriteeriumid: vt peatükk II.2.2, lk 18.
IV.4.2.3 Valikukriteeriumid: tegutsemis- ja finantssuutlikkus, vt peatükk II.2.3, lk 19.
IV.4.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid: vt peatükk II.2.4, lk 20.
IV.4.3 Toetuste arvutamine
Toetused arvutatakse eelarvepõhise rahastamise alusel. Lisateavet eelarvepõhise rahastamise
kohta vt peatükk III.2.5.2, lk 30.
Toetus ei tohi ületada 80% asjaomase meetme abikõlblikest kuludest. Vähemalt 20%
kõikidest prognoositud abikõlblikest kuludest tuleb katta muudest allikatest kui Euroopa Liidu
eelarve. Antav toetus ei tohi mingil juhul ületada taotletavat toetust.

IV.4.4 Toetuslepingu või toetuse andmise otsuse kasutamine: vt peatükk III.1.3, lk 23.
IV.4.5 Maksete tegemise kord
Eelmakset kohaldatakse: 50% kogu toetusest. Lisateavet eelmaksete ja lõppmakse tegemise
korra kohta vt peatükk III.2.6, lk 32.

2. meede – Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas
IV.5 2. meede 3. allmeede – Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide
algatatud projektidele
IV.5.1 Eripärad
Käesolev allmeede toetab osalevates riikides registreeritud ning Euroopa, riiklikul,
piirkondlikul ja kohalikul tasandil tegutsevate kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud
projekte ühist huvi pakkuvatel teemadel, mis on seotud programmi prioriteetide ja
eesmärkidega.
Kõnealusele allmeetmele vastavad projektid peavad käsitlema Euroopale üldist huvi
pakkuvaid teemasid, pöörates erilist tähelepanu Euroopa poliitikameetmete mõjule.
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Kõnealusele allmeetmele vastavad projektid peaksid hõlmama selliseid tegevusi, nagu
konverentsid, seminarid, arutelud, televisiooni- või raadiosaated, audiovisuaalse materjali
tootmine, avaliku arvamuse küsitlused, uute infotehnoloogiate rakendamine jne ning muid
tegevusi, kus on ruumi innovatsioonile ning mis kaasavad laiemaid rahvahulki ja millel on
selgem teabelevistrateegia.
Pidades silmas paremini struktureeritud projekte, suurendati maksimaalset summat 55 000
eurolt 150 000 euroni ning projekti maksimaalset kestust pikendati 12 kuult 18 kuuni. See
peaks jätma rohkem ruumi innovatsioonile, kaasama laiemaid rahvahulki ja võimaldama
paremat teabelevistrateegiat.
IV.5.2 Valikumenetlus
Valikumenetluses hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse,
välistamis-, valiku- ja toetuse määramise kriteeriumid.

IV.5.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse: a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
Euroopale üldist huvi pakkuvad organisatsioonid, mis on välja valitud tegevustoetuse saajateks
2013. aastal allmeetme 2.1 või 2.2 raames, ei ole selle meetme raames 2013. aastal
abikõlblikud.
A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.3 Organisatsiooni liik
Kodanikuühiskonna organisatsioonid (vt I lisa, lk 53).
A.2 Partnerite arv
Projekt peab hõlmama organisatsioone vähemalt kahest osalevast riigist, millest vähemalt üks
on ELi liikmesriik.
B. Projekti olemus ja mõõde
B.1 Osalejate arv – ei kohaldata
B.2 Eelarve
Projektiettepanekutes tuleb arvestada kriteeriumiga, mis on seotud projektile antava
minimaalse abikõlbliku toetusega.
Minimaalne abikõlblik toetus: 10 000 eurot
Maksimaalne abikõlblik toetus: 150 000 eurot
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B.3 Tegevuse toimumiskoht
Tegevused peavad toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17).
B.4 Abikõlblikkusperiood/projekti kestus
Projekt peab algama abikõlblikkusperioodil, mis sõltub tähtajast, mille jooksul tuleb vastava
allmeetme raames taotlus esitada (vt peatükk I.8, lk 12).
Projekti maksimaalne kestus: 18 kuud
C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
C.2 Tähtpäev
C.3 Ametlik keel
vt peatükk II.1 (lk 14) ja peatükk II.2.1 (lk 18).
IV.5.2.2 Välistamiskriteeriumid: vt peatükk II.2.2, lk 18.
IV.5.2.3 Valikukriteeriumid: tegutsemis- ja finantssuutlikkus, vt peatükk II.2.3, lk 19.
IV.5.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid: vt peatükk II.2.4, lk 20.
IV.5.3 Toetuste arvutamine
Taotlejad saavad valida kahe rahastamissüsteemi vahel:
 kindlal määral põhinev rahastamine või
 eelarvepõhine rahastamine
Kindlal määral põhinev rahastamine
Võttes arvesse 2008. ja 2009. aasta projekti statistilise analüüsi tulemusi, lihtsustati kindlate
määrade süsteemi. Kaotatud on varem toetuse arvestamiseks kasutatud erinevate riikide
suhtes kohaldatud päevased määrad. Uue kindlate määrade süsteemi aluseks on võetud
osalejate (kohalike ja rahvusvaheliste) koguarv, määratletud kvoodi kohta, ja päevade arv.
Samad näitajad rakenduvad kõikidele programmis osalevatele riikidele.
Toetused arvutatakse kindlal määral põhineva rahastamise alusel. Taotletava toetuse
kogusumma arvutamiseks liidetakse:
A.

igaks ürituseks taotletavad kogusummad;

B.

võimalik kommunikatsioonivahendite jaoks taotletav summa;

C.

võimalik kooskõlastuskulude jaoks taotletav summa.

(Selle allmeetme raames kohaldatavad kindlad määrad on esitatud käesoleva juhendi IV lisas,
lk 61)
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Eelarvepõhine rahastamine
Toetused arvutatakse eelarvepõhise rahastamise alusel. Lisateavet eelarvepõhise rahastamise
kohta vt peatükk III.2.5.2, lk 30.
Toetus ei tohi ületada 70% asjaomase meetme abikõlblikest kuludest. Vähemalt 30%
kõikidest prognoositud abikõlblikest kuludest tuleb katta muudest allikatest kui Euroopa Liidu
eelarve. Antav toetus ei tohi mingil juhul ületada taotletavat toetust.
IV.5.4 Toetuslepingu või toetuse andmise otsuse kasutamine: vt peatükk III.1.3, lk 23.
IV.5.5 Maksete tegemise kord
Eelmakset kohaldatakse: 50% kogu toetusest. Lisateavet eelmaksete ja lõppmakse tegemise
korra kohta vt peatükk III.2.6, lk 32.

4. meede – Euroopa mäletab
IV.6 4. meede – Euroopa mäletab
IV.6.1 Eripärad
Euroopa Liit on üles ehitatud sellistele põhiväärtustele nagu vabadus, demokraatia ja
inimõiguste austamine. Nimetatud põhimõtete väärtustamisel ei tohi unustada nende
rikkumist Euroopas, mille tõid kaasa natsism ja stalinism. Ohvrite mälestamise ning peamiste
deporteerimisega seotud objektide ja -arhiivide säilitamisega hoiavad eurooplased mälestust
minevikust, kaasa arvatud selle tumedamast poolest. See on eriti oluline praegu, mil
tunnistajaid jääb järk-järgult vähemaks.
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Käesoleva meetmega toetatakse järgmist liiki projekte:
 projektid, mille eesmärk on säilitada natsistlike massiküüditamiste, endiste
koonduslaagrite ja teiste suuremastaabiliste kannatus- ja hukkamiskohtadega seotud
peamisi objekte ja mälestusmärke ja nimetatud sündmustega seotud dokumentide
arhiive ning jäädvustada ohvrite mälestust, samuti mälestust nendest, kes äärmuslikes
tingimustes päästsid inimesi holokaustist;
 projektid, millega mälestatakse stalinistliku režiimi massiküüditamise ja massilise
hävitamise ohvreid.
Käesoleva meetme raames toetatavad projektid peaksid hõlmama 2. meetme 3. allmeetme
„Toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele” korral nimetatud
tegevustele sarnaseid tegevusi (vt lk 47).
IV.6.2 Valikumenetlus
Valikumenetluses hinnatakse taotlusi järgmiste kriteeriumide põhjal: abikõlblikkuse,
välistamis-, valiku- ja toetuse määramise kriteeriumid.

IV.6.2.1 Abikõlblikkuse kriteeriumid
Abikõlblikkuse kriteeriumid on jagatud kolme kategooriasse: a) taotleja ja partnerid, b)
projekti olemus ja mõõde ning c) taotlemine. Käesolevas juhendis on esitatud ülevaatlik tabel
programmi „Kodanike Euroopa” abikõlblikkuse kriteeriumide kohta (vt II lisa, lk 58).
A. Taotleja ja partnerid
A. 1 Taotleja ja partnerite olemus
A.1.1 Õiguslik seisund: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.2 Registreeritus osalevas riigis: vt peatükk II.2.1 (lk 17).
A.1.3 Organisatsiooni liik
 valitsusvälised organisatsioonid;
 ellujäänute ühendused;
 mälestuste kogumisega tegelevad isikud;
 muuseumid;
 kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused;
 Euroopale üldist huvi pakkuvad liidud;
 sihtasutused;
 teadus- ja haridusasutused.
A.2 Partnerite arv
Projekt peab hõlmama organisatsioone ühest abikõlblikust programmis osalevast riigist.
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B. Projekti olemus ja mõõde
B.1 Osalejate arv – ei kohaldata
B.2 Eelarve
Projektiettepanekutes tuleb arvestada kriteeriumiga, mis on seotud projektile antava
minimaalse abikõlbliku toetusega.
Minimaalne abikõlblik toetus: 10 000 eurot
Maksimaalne abikõlblik toetus: 100 000 eurot
B.3 Tegevuse toimumiskoht
Tegevused peavad toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17).
B.4 Abikõlblikkusperiood/projekti kestus
Projekt peab algama abikõlblikkusperioodil, mis sõltub tähtajast, mille jooksul tuleb vastava
allmeetme raames taotlus esitada (vt peatükk I.8, lk 12).
Projekti maksimaalne kestus: 18 kuud
C. Taotlemine
C.1 Ametlik taotlusvorm
C.2 Tähtpäev
C.3 Ametlik keel
vt peatükk II.1 (lk 14) ja peatükk II.2.1 (lk 18).
IV.6.2.2 Välistamiskriteeriumid: vt peatükk II.2.2, lk 18.
IV.6.2.3 Valikukriteeriumid: tegutsemis- ja finantssuutlikkus, vt peatükk II.2.3, lk 19.
IV.6.2.4 Toetuse määramise kriteeriumid: vt peatükk II.2.4, lk 20.
IV.6.3 Toetuste arvutamine
Taotlejad saavad valida kahe rahastamissüsteemi vahel:
 kindlal määral põhinev rahastamine või
 eelarvepõhine rahastamine

Kindlal määral põhinev rahastamine
Võttes arvesse 2008. ja 2009. aasta projekti statistilise analüüsi tulemusi, lihtsustati kindlate
määrade süsteemi. Kaotatud on varem toetuse arvestamiseks kasutatud erinevate riikide
suhtes kohaldatud päevased määrad. Uue kindlate määrade süsteemi aluseks on võetud
osalejate (kohalike ja rahvusvaheliste) koguarv, määratletud kvoodi kohta, ja päevade arv.
Samad näitajad rakenduvad kõikidele programmis osalevatele riikidele.
Toetused arvutatakse kindlal määral põhineva rahastamise alusel. Taotletava toetuse
kogusumma arvutamiseks liidetakse:
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A.

igaks ürituseks taotletavad kogusummad;

B.

võimalik kommunikatsioonivahendite jaoks taotletav summa;

C.

võimalik kooskõlastuskulude jaoks taotletav summa.

(Selle allmeetme raames kohaldatavad kindlad määrad on esitatud käesoleva juhendi IV lisas,
lk 61)
Eelarvepõhine rahastamine
Toetused arvutatakse eelarvepõhise rahastamise alusel. Lisateavet eelarvepõhise rahastamise
kohta vt peatükk III.2.5.2, lk 30.
Toetus ei tohi ületada 70% asjaomase meetme abikõlblikest kuludest. Vähemalt 30%
kõikidest prognoositud abikõlblikest kuludest tuleb katta muudest allikatest kui Euroopa Liidu
eelarve. Antav toetus ei tohi mingil juhul ületada taotletavat toetust.

IV.6.4 Toetuslepingu või toetuse andmise otsuse kasutamine: vt peatükk III.1.3, lk 23.
IV.6.5 Maksete tegemise kord
Eelmakset kohaldatakse: 50% kogu toetusest. Lisateavet eelmaksete ja lõppmakse tegemise
korra kohta vt peatükk III.2.6, lk 32.
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1. LISA. SÕNASTIK
Abikõlblik eelarve: projektiettepaneku eelarve peab olema koostatud eurodes ja koosnema
kahest osast: prognoositud kulud, mis on abikõlblikud Euroopa Liidu eelarvest rahastamiseks
ja hinnangulised tulud (sealhulgas taotletav toetus). Eelarve peab olema alati tasakaalus
(kulud = tulud).
Abikõlblikkuse kriteeriumid: abikõlblikkuse kriteeriumid on sätestatud iga programmi
meetme kohta ning neid kontrollitakse esitatud ettepanekute valikumenetluse esimeses etapis.
Süvahindamisele valikukriteeriumide ja toetuse määramise kriteeriumide alusel kuuluvad
üksnes need ettepanekud, mis vastavad abikõlblikkuse kriteeriumidele.
Abikõlblikkusperiood: periood, mille jooksul peavad tekkima abikõlblikud kulud ehk kulud,
mis on vajalikud meetme või kaasrahastatud tööprogrammi rakendamiseks ja millega kaasneb
maksekohustus. Abikõlblikkusperiood on sätestatud toetuslepingus/toetuse andmise otsuses.
Abikõlblikud kulud: vajalikud, spetsiifilised ja põhjendatud kulutused, mis on teinud toetuse
saaja/kaasorganiseerija kaasrahastatud meetme rakendamisel või toetuse saaja
organisatsioon iga-aastase tööprogrammis määratletud tegevuste elluviimisel. Abikõlblikud
kulud
tuleb
kirjendada
raamatupidamisarvestuses
kooskõlas
kohaldatavate
raamatupidamispõhimõtetega. Raamatupidamise ja sisekontrolli meetmed peavad
võimaldama tuvastada meetme suhtes deklareeritud kulude ja tulude kooskõla
raamatupidamisaruandes esitatud andmete ja vastavate tõendavate dokumentidega.
Allhanked (rakenduslepingud / hankelepingute sõlmimine): kavandatava projekti või
tööprogrammi raames osapoole poolt, kes ei ole taotlev organisatsioon, osutatud mis tahes
teenused ja/või hangitud kaubad, mille eest taotlev organisatsioon maksis või mida ta täies
mahus hüvitas, sõltumata tema ja kolmanda osapoole vahel sõlmitud kokkuleppe vormist.
Alltöövõtjad tuleb taotlusvormil loetleda ning nende poolt läbi viidud tegevustega seotud
otsesed kulud tuleb eelarves selgelt ära näidata. Hankelepingute kogusumma ei tohi ületada
poolt toetusesummast.
Avalik-õiguslik organisatsioon: mis tahes organisatsioon, mille kuludest osa katab
õiguspäraselt riigieelarvest kas keskvalitsus, piirkondlik või kohalik omavalitsus. See
tähendab, et neid kulusid rahastatakse õigusnormidega ettenähtud maksudest, trahvidest või
tasudest kogunenud avaliku sektori vahenditest, ilma et kasutataks taotlusmenetlust, mille
korral ei pruugiks need asutused vahendite saamisel edukad olla. Organisatsioone, mille
olemasolu sõltub riigi rahastamisest ja mis saavad aasta-aastalt toetusi, kuid mille korral on
vähemalt teoreetiline võimalus, et ühel aastal ei pruugi nad raha saada, loetakse
eraõiguslikeks organisatsioonideks.
Eelarvepädev institutsioon: Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlament koostavad Euroopa
Liidu eelarve Euroopa Komisjoni ettepaneku alusel.
eForm on toetuse elektrooniline taotlusvorm, mida on võimalik täita ja esitada aadressil
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1
EFTA/EMP riigid: kolm programmi osalisriiki, mis on Euroopa Vabakaubanduse
Assotsiatsiooni (EFTA) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmed: Island, Liechtenstein
ja Norra.
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Euroopa kodanikuaktiivsust tuleks mõista järgmiselt: „osalemine kodanikuühiskonnas,
kogukonna ja/või poliitilises elus, mida iseloomustab vastastikune austus, vägivallatus ning
inimõiguste ja demokraatia põhimõtete järgmine” (Euroopa Komisjoni 2006. aastal läbi
viidud uuring JRC/CRELL).
Finantssuutlikkus: see on üks valikukriteeriumidest, mida hinnatakse esitatud taotluste
valikuprotsessi käigus, kui taotletav toetus on suurem kui 60 000 eurot. Taotlejatel peavad
olema stabiilsed ja piisavad rahastamisallikad, mis võimaldavad tegevust jätkata kogu meetme
elluviimise ajal ja osaleda selle finantseerimises. Finantssuutlikkuse kontrolli hõlbustamiseks
tuleb esitada finantssuutlikkuse vorm.
Huvide konflikt: vastavalt finantsmäärusele (artikkel 52):
„1. Kõigil finantsjuhtimises osalejatel ja teistel isikutel, kes on seotud eelarve täitmise,
haldamise, auditeerimise või kontrolliga, on keelatud võtta mis tahes meetmeid, mille
tagajärjel võivad nende oma huvid sattuda vastuollu ühenduste huvidega. Sellise vastuolu
tekkimisel peab asjaomane isik hoiduma sellistest meetmetest ja suunama asja pädevale
ametivõimule.
2. Huvide konflikt esineb siis, kui lõikes 1 osutatud finantsjuhtimises osaleja või muu isiku
ülesannete erapooletut ja objektiivset täitmist ohustavad perekonna-, emotsionaalsete,
poliitiliste või rahvuslike sidemete või majanduslike huvidega seotud põhjused või mis tahes
muud põhjused, mis tulenevad kõnealuse isiku ja abisaaja ühistest huvidest.”
Juriidiline isik: abikõlblikud on juriidilisest isikust taotlejad, s.t avalik- või eraõiguslik
organisatsioon, millel on juriidilise isiku staatus. Selleks, et oleks võimalik kindlaks teha, kas
taotleja on juriidiline isik, tuleb esitada juriidilise isiku vorm koos asjakohaste tõendavate
dokumentidega (s.t põhikiri või normatiivakt).
Kaudsed kulud (haldus-/tegevuskulud): need on abikõlblikud kulud, mida ei saa määratleda
meetme rakendamisega otseselt seotud kuludena (s.t ei saa selliselt otse kirjendada), kuid
mida saab määratleda ja põhjendada kuludena, mis on tekkinud seoses meetme
rakendamisega. Need võivad hõlmata rendi-, kütte-, elektri-, gaasi-, side- ja postikulusid.
Kindlad määrad: selle süsteemi raames arvutatakse toetus kindlaksmääratud summade
alusel. Kindlaksmääratud summadel ja ühekordsetel maksetel põhinev toetuste arvutamise
süsteem võeti kasutusele, et lihtsustada toetuste haldamist nii toetuse saajate kui ka
täitevameti jaoks.
Kodanike arutlusringid on mudel, millega stimuleeritakse aktiivset ELi kodanike
ühistegevust, ergutades nende vahelist dialoogi ja toetades Euroopa integratsiooniprotsessi
käsitlevate
arvamuste
avaldamist.
Vt
http://ec.europa.eu/citizenship/pilotprojects/doc383_en.htm
„Kodanike Euroopa” kontaktpunktid on riiklikud struktuurid, mis vastutavad programmi
rahastamist, rakendamist ning selle meetmeid käsitleva praktilise teabe tõhusa levitamise eest
rohujuuretasandil. „Kodanike Euroopa” kontaktpunktide loetelu koos vastavate
kontaktandmetega
leiab
veebisaidilt:
http://ec.europa.eu/citizenship/how-toparticipate/doc714_en.htm
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Kodanikuühiskonna organisatsioonid hõlmavad muuhulgas ametühinguid, haridusasutusi,
vabatahtliku töö ja harrastusspordi valdkonnas tegutsevaid organisatsioone (nt VVOd,
katusorganisatsioonid, võrgustikud, ühendused ja liidud, mõttekojad, ülikoolid,
usuorganisatsioonid).
Kontrollimisõigus: Euroopa Parlamendil on õigus kontrollida kaasotsustamismenetluse
raames rakendusmeetmeid (s.t nõukogu ja Euroopa Parlamendi poolt komisjoni ettepanekul
vastu võetud otsuseid). Selleks et kõnealust õigust kasutada on Euroopa Parlamendil aega üks
kuu kavandatud meetmete läbivaatamiseks, enne kui komisjon võtab vastu formaalse otsuse.
Tähtaeg algab niipea, kui kavandatud rakendusmeede (s.t kaasfinantseerimiseks valitud
ettepanekute loetelu) edastatakse pärast programmikomiteega konsulteerimist Euroopa
Parlamendile.
Mestimiskokkulepped: selliste kokkulepete jaoks ei ole ühtset vormi ega mudelit ja seega
võib kokkulepet sõnastada üsna üldsõnaliselt, nimetades vastastikust koostööd, kodanike
lähendamist üksteisele ning suhete ja ühistegevuste arendamist. Toetuse taotlusvormil tuleb
ära märkida olemasolevad või tulevased mestimiskokkulepped, kuid kokkulepete koopiaid ei
ole vaja lisada.
Muud osaleda võivad riigid: programmi võib avada ka muudele riikidele, eeldusel et nad on
täitnud teatavad õiguslikud tingimused ja rahalised kohustused (s.t on allkirjastanud
vastastikuse mõistmise memorandumi, milles on sätestatud nende programmis osalemise
üksikasjad). Täiendav teave nimetatud riikide osalemisega seotud arengute kohta on
kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus14_en.htm. Programmis
osaleda võivad riigid on järgmised:
 EFTA riigid, kes on
Liechtenstein ja Norra);

Euroopa

Majanduspiirkonna

lepinguosalised

(Island,

 kandidaatriigid7 (Türgi);
 Kosovo ÜRO julgeolekukomitee resolutsiooni nr 1244 /1999 alusel.
Otsesed kulud: abikõlblikud otsesed kulud on kulud, mida on võimalik määratleda asjaomase
projekti või tööprogrammi elluviimisega otseselt seotud erikuludena ja mida on võimalik
selliselt otse kirjendada.
Pangaandmete vorm: täitevameti bürood ei saa toetust anda ega kinnitada lõppmakse
eelfinantseerimist seni, kuni toetuse saajaid puudutavad üksikasjad ei ole dokumenteeritud
ega tsentraalselt kinnitatud. Selleks peavad toetuse saajad esitama pangaandmete vormi, mis
võimaldab kontrollida toetuslepingu/toetuse andmise otsusega seotud pangakontot. Vormile
peab alla kirjutama konto omanik ja seda kinnitama pank (s.t panga ametlik tempel ja panga
esindaja allkiri).
Pangakonto: toetuse saaja pangakonto või allkonto, vääringustatud eurodes, mille kaudu
tehakse meetmega seotud mis tahes makseid. Täitevasutus koostab koordinaatorilt saadud
pangaandmete vormi alusel pangakonto või allkontoga seotud üksikasjade kohta kausta.
Programmikomitee: vastavalt otsusele, millega luuakse programm „Kodanike Euroopa”
abistab komisjoni ja täitevasutust programmis osalevate riikide esindajatest koosnev komitee.
Programmikomiteed teavitatakse ja kutsutakse avaldama arvamust muu hulgas programmi
7

ELi liikmelisust taotlevale riigile antakse kandidaatriigi staatus päeval, mil Euroopa Ülemkogu vastava taotluse vastu võtab.
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töökava rakendamise, toetuse andmise kriteeriumide, valikumenetluse ja programmi
meetmete tasakaalustatuse kohta.
Programmis osalevad riigid: programm on avatud järgmistele Euroopa Liidu
liikmesriikidele: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros,
Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi,
Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari,
Ühendkuningriik. Programmiga on liitunud järgmised riigid, kellel on õigus kõikides
programmi meetmetes täielikult osaleda: Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia
Vabariik, Albaania, Montenegro, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina.
Seadmete kulum: projekti või kaasrahastatud iga-aastase tööprogrammi raames kasutatavate
seadmete ostmisel kohaldatakse kulumit. Üksnes abikõlblikkusperioodil tekkinud kulum,
nagu on määratletud toetuslepingus/otsuses, on abikõlblik otsene kulu ulatuses, mil määral
seadmeid kasutatakse konkreetselt projektiks või seoses tööprogrammi kaasfinantseeritavate
tegevustega. Kulumi arvestamisel tuleb kohaldada toetust saava organisatsiooni riiklikke
raamatupidamis- ja maksueeskirju.
Sõpruslinnu tuleb käsitleda laialt. Need on linnad, mis on kirjutanud või valmistuvad alla
kirjutama mestimiskokkulepetele, ning linnad, kelle vahel on teistsugused koostöövormid,
mis edendavad nende vahelist koostööd ja kultuurisidemeid.
Tegutsemissuutlikkus: see on üks valikukriteeriumidest, mida hinnatakse esitatud taotluste
valikuprotsessi käigus, kui taotletav toetus on suurem kui 60 000 eurot.. Taotlejatel peab
olema meetme või tööprogrammi edukaks lõpuleviimiseks vajalikud kutsealased oskused ja
kvalifikatsioon.
Toetuse andmise otsus: põhjendatud taotluste rahastamine Euroopa Liidu poolt võib toimuda
toetuse andmise otsuse vormis, millele kirjutab ühepoolselt alla täitevamet. Toetuse andmise
otsuses sätestatakse antud reguleerivad tingimused. Toetuse andmise otsust võib muuta
meetme abikõlblikkusperioodi jooksul.
Toetuse arvutamise vorm on ametlik vorm, mida kasutatakse toetuse arvutamiseks ja mis
tuleb lisada toetuse elektroonilisele taotlusvormile (eForm). See on taotlusvormi lahutamatu osa.
Toetuse määramise kriteeriumid: nende kriteeriumide alusel hinnatakse ettepanekute
kvaliteeti seoses alamprogrammidele sätestatud eesmärkide ja nõuetega. Kriteeriumid
hõlmavad nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid elemente, millest igaühel on oma kaal.
Toetuse saaja: organisatsioon, mis vastutab juriidiliselt meetme rakendamise eest ja on
toetuse saaja.
Toetusleping: põhjendatud taotluste rahastamine Euroopa Liidu poolt võib toimuda
täitevameti ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuslepingu vormis. Toetuslepingus sätestatakse
toetust reguleerivad tingimused ja see jõustub, kui kahest lepinguosalistest viimane, s.t
täitevamet, sellele alla kirjutab. Toetuslepingut võib muuta meetme abikõlblikkusperioodi
jooksul.
Tõend, et organisatsioon tegutseb ühe või mitme kohaliku asutuse huvides (kohaldatakse
üksnes mittetulundusühenduste ja mestimiskomiteede korral, kes esitavad taotlused allmeetme
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1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised“ ja allmeetme 1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud“
raames) on kohaliku asutuse esindaja allkirjastatud ametlik kiri, milles on selgesõnaliselt
öeldud, et taotleja tegutseb kohaliku asutuse huvides.
Valikukriteeriumid: nende kriteeriumide alusel hinnatakse taotleva organisatsiooni
tegutsemissuutlikkust ja finantssuutlikkust viia kavandatud projekt või tööprogramm ellu (vt
ka tegutsemissuutlikkus ja finantssuutlikkus).
Välistamiskriteeriumid: need kriteeriumid on üldist laadi ja neid kohaldatakse kõikide
komisjoni antavate toetuste taotlejate suhtes. Taotlejad peavad tõendama, et nad vastavad
finantsmääruse artikli 93 lõike 1, artikli 94 ja artikli 96 lõike 2 punkti a sätetele.
Väärtustamist võib määratleda kui meetmete tulemuste levitamise ja kasutamise protsessi,
mille eesmärk on optimeerida tulemuste väärtust, tugevdada nende mõju ja hoolitseda selle
eest, et nendest saaksid kasu võimalikult paljud Euroopa kodanikud.
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ABIKÕLBLIKKUSKRITEERIUMID

Allmeede 1.1
Sõpruslinnade kodanike
kohtumised*

LISA – Abikõlblikkuskriteeriumide ülevaade
2. MEEDE - Aktiivne kodanikuühiskond
Euroopas

1. MEEDE - Aktiivsed Euroopa kodanikud
Allmeede 1.2
Allmeede 2.1
Sõpruslinnade võrgustikud
Kodanike projektid

4. MEEDE
Euroopa mäletab

Allmeede 2.2
Toetusmeetmed
Allmeede 3
Toetus kodanikuühiskonna
organisatsioonide algatatud projektidele

A. TAOTLEJA/PARTNERITE OLEMUS
A. 1 ÕIGUSLIK SEISUND: KÕIK taotlejad/partnerid peavad olema sõltuvalt meetmest kas AVALIK-ÕIGUSLIKUD ASUTUSED või MITTETULUNDUSORGANISATSIOONID, millel on juriidilise isiku staatus
A.2 KÕIK taotlejad/partnerid peavad olema REGISTREERITUD ühes programmis osalevas riigis (EL liikmesriigid + Horvaatia, Albaania, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina)
A.3 Organisatsiooni liik
Linnad/omavalitsused
Kohalikke asutusi esindavad
AVALIK-ÕIGUSLIKUD ASUTUSED
mestimiskomiteed
või
MITTETULUNDUSORGANISATSIOO Kohalikke asutusi esindavad
NID, MILLEL ON JURIIDILISE ISIKU mittetulundusorganisatsioonid
STAATUS

Linnad/omavalitsused

Kohalikud asutused

Kohalikke asutusi esindavad
mestimiskomiteed

Kodanikuühiskonna
organisatsioonid (vt
määratlust lk 55)

Kohalikke asutusi esindavad
mittetulundusorganisatsioonid

Kohalike asutuste liidud/ühendused

Kodanikuühiskonna organisatsioonid
(määratlust vt lk 55)**

Mälestusmärgid/muuseumid
Ellujäänute ühendused

Asutused, kellel on konkreetsed
teadmised/kogemused kodakondsuse
valdkonnas

Mälestuste kogumisega tegelevad isikud
VVOd, sihtasutused, haridusasutused

Kohalikud/piirkondlikud
asutused

Üldist huvi pakkuvad liidud
Kohalikud/piirkondlikud asutused

Kohalike asutuste
liidud/ühendused
A.4 MINIMAALNE PARTNERITE ARV, s.t projektis osalevate riikide arv (sealhulgas taotleja), kellest vähemalt üks on ELi liikmesriik
Vähemalt 2 osalevat riiki

X

Vähemalt 4 osalevat riiki

X

X

ei kohaldata

X

Vähemalt 5 osalevat riiki

X
B. PROJEKTI/TÖÖPROGRAMMI OLEMUS JA MÕÕDE

B.1 MINIMAALNE OSALEJATE ARV projekti kohta
25

30

200

ei kohaldata

ei kohaldata

ei kohaldata

Projekti/tööprogrammi MINIMAALNE
toetussumma (euro)

5000.00

10 000.00

100 000.00

30 000.00

10 000.00

10 000.00

Projekti/tööprogrammi
MAKSIMAALNE toetussumma (euro)

25 000,00

150 000.00

250 000.00

100 000.00

150 000.00

100 000.00

ei kohaldata

vähemalt 2 üritust

ei kohaldata

ei kohaldata

12 kuud

12 kuud

18 kuud

18 kuud

B.2 EELARVE

B.3 TEGEVUSKOHAD ja tegevuste arv: tegevused peavad toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17)*
Ürituste minimaalne arv projekti kohta

ei kohaldata

vähemalt 3 üritust

B.4 PROJEKTI KESTUS – projekti maksimaalne kestus asjaomase abikõlblikkusperioodi jooksul
9 kuud projekti/ 21 päeva
kohtumise kohta

24 kuud projekti/ 21 päeva
ürituse kohta

C. TAOTLEMINE
C.1 Ametlik taotlusvorm: projektiettepanek on abikõlblik, kui see on esitatud elektroonilisel taotlusvormil (eForm)
C.2 Tähtaeg: projektitaotlused tuleb esitada ettenähtud tähtpäevadeks ning projekt peab algama asjakohasel abikõlblikkusperioodil ( vt lk 12 )
C.3 Ametlik keel: ametlik taotlusvorm (eForm) tuleb täita nõuetekohaselt ühes ELi ametlikus keeles
* NB! Allmeetme 1.1 ja allmeetme 1.2 raames peab tegevus toimuma ühes programmi projektis osalevas abikõlblikus riigis (vt lk 17)..
** Organisatsioonid, mis on välja valitud tegevustoetuse saajateks 2013. aastal 2. meetme allmeetmete 1 ja 2 raames, ei ole 2. meetme allmeetme 3 raames 2013. aastal abikõlblikud..
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III LISA
Allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised” raames kohaldatavad KINDLAD
MÄÄRAD
Päevade arv

Päevade arv

Osalejate arv

≤ 10

> 10

> 190

25 000 eurot

176/190

25 000 eurot

161/175

23 000 eurot

146/160

21 000 eurot
25 000 eurot

131/145

19 000 eurot

116/130

17 000 eurot

101/115

15 000 eurot

86/100

13 000 eurot

23 000 eurot

71/85

11 000 eurot

19 000 eurot

56/70

9 000 eurot

15 000 eurot

41/55

7 000 eurot

11 000 eurot

25/40

5 000 eurot

7 000 eurot

NÄIDE: kui kutsutud osalejate arv jääb vahemikku 25/40 ja kohtumine kestab 10
päeva või vähem, on taotletav summa 5000 eurot. Kui kutsutud osalejate arv jääb
samasse vahemikku (25/40 osalejat), kuid kohtumine kestab kauem kui 10 päeva, on
taotletav summa 7000 eurot.
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UUS IV LISA
1. meetme allmeetme 1.2 „Sõpruslinnade võrgustikud”,
2. meetme allmeetme 3 „Kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektid” ja
4. meetme „Euroopa mäletab”
raames kohaldatavad KINDLAD MÄÄRAD

KINDEL MÄÄR A: osalejate arv ürituse kohta
Päevade arv

Päevade arv

Osalejate arv

<3

≥3

> 190

25 000 eurot

176/190

23 000 eurot

161/175

21 000 eurot

146/160

19 000 eurot
25 000 eurot

131/145

17 000 eurot

116/130

15 000 eurot

101/115

13 000 eurot

86/100

11 000 eurot

21 000 eurot

71/85

9000 eurot

17 000 eurot

56/70

7000 eurot

13 000 eurot

41/55

5000 eurot

9 000 eurot

25/40

4000 eurot

5 000 eurot
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KINDEL MÄÄR B: kommunikatsioonivahendid
Vahendite arv

< 12 kuud

1

1500

3000

2

3000

6000

3

4500

9000

>3

5000

10 000

≥

12 kuud

KINDEL MÄÄR C: kooskõlastuskulud
Partnerite arv

< 12 kuud

2–3

1500

3000

4–5

2500

5000

6–7

3500

7000

8–9

4500

9000

10–11

5500

11 000

12–13

6500

13 000

> 13

7500

15 000

≥

12 kuud

Näide:
12-kuulise „Kodanikuühiskonna” projekti kohta, mille raames toimub kaks 2-päevast üritust, kuhu koguneb
vastavalt 50 ja 85 osalejat, millesse on kaasatud 4 partnerit ja mille raames kasutatakse 2
kommunikatsioonivahendit, arvestatakse toetust järgmiselt:
Osalejad (A): 5 000 + 9 000
Kommunikatsiooni kooskõlastamine (B): 6 000
Kooskõlastamine (C): 5 000
Kokku: 25 000 eurot
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