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Millest tuleb juttu? 
 

• Ühikuhinna mõiste ja näited 

 

• Eelarveread: abikõlblikkuse tingimused 

ning tõendusdokumendid  

 

 



ÜHIKUHIND 



Mis on ühikuhind?  

Ühikuhind on projektis planeeritud tükikese 

ehk ühiku (tööpäev, üritus, isiku osalus vms) 

elluviimiseks eraldatud kindlasummaline toetus 
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TEGELIKUD KULUD  

ÜHIKUHINNAL 

PÕHINEVAD 

KULUD  



NÄIDE – RAHVUSVAHELISED 

PROJEKTIKOHTUMISED, ÜHIKUHIND   
Tallinna Ühikuhindade Kool on saanud Erasmus+ KA2 

projekti toetust ning sõidab partneri juurde Riiga 

projektikohtumisele.  

 

Tallinn-Riia vahemaa on 280 kilomeetrit, millele vastav 

toetus on 575 € osaleja kohta.   

Osalejal kulus hoopis 500 €. 

 

MIS ÜHIKUHINNALE ON TOETUSESAAJAL ÕIGUS? 575 €  

MIS SUMMA TULEB ARUANDES RAPORTEERIDA? 575 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



NÄIDE – RAHVUSVAHELISED 

PROJEKTIKOHTUMISED, ÜHIKUHIND   
Tallinna Ühikuhindade Kool on saanud Erasmus+ KA2 

projekti toetust ning sõidab partneri juurde Riiga 

projektikohtumisele. 

 

Tallinn-Riia vahemaa on 280 kilomeetrit, millele vastav 

toetus on 575 € osaleja kohta.   

Osalejal kulus hoopis 600 €. 

 

MIS ÜHIKUHINNALE ON TOETUSESAAJAL ÕIGUS? 575 € 

MIS SUMMA TULEB ARUANDES RAPORTEERIDA? 575 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



NÄIDE – LEVITUSÜRITUS, ÜHIKUHIND   
Tallinna Ühikuhindade Kool korraldab projekti käigus 

loodud intellektuaalse väljundi jagamiseks levitusürituse.  

 

Üritusele tuli 10 kohalikku projektivälist osalejat (toetus 

100€ osaleja kohta). Ühikuhindade järgi oleks toetus 

10*100=1000 €. 

 

Ürituse korraldamiseks kulus hoopis 1600 €. 

 

MIS ÜHIKUHINNALE ON TOETUSESAAJAL ÕIGUS? 1000 € 

MIS SUMMA TULEB ARUANDES RAPORTEERIDA? 1000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ühikuhindades toetuse üldtingimused 

1) Ühikute aluseks olevad asjaolud peavad 

olema tekkinud või loodud lepinguperioodil  

 

2) Ühikute aluseks olevad asjaolud peavad 

olema projekti elluviimiseks vajalikud 

 

3) Ühikute arv peab olema määratletav ja 

dokumentidega tõendatud  

 

 

 

 
 

 



EELARVEREAD  



 
Võimalikud eelarveread 

• Projekti juhtimine ja elluviimine 

• Rahvusvahelised projektikohtumised 

• Intellektuaalsed väljundid 

• Levitusüritused 

• Rahvusvahelised õppimis- ja õpetamistegevused 

• Erikulud 

• Erivajadusega seotud toetus 

 



Projekti kogutoetuse kujunemine 

eelarveridade ehk toetuse alaliikide alusel 

Rahvusvahelised 

projektikohtumised 

Erikulud 

Erivajadustega 

seotud toetus 

Rahvusvahelised 

õppimis- ja 

õpetamistegevused 

Intellektuaalsed 

väljundid 

Levitusüritused 

Projekti juhtimine ja 

elluviimine 

Strateegilise 

koostöö projekti 

(kogu)toetus 



Projekti juhtimine ja elluviimine 
(ingl. k. project management and implementation) 

•  Seotud konkreetselt projekti elluviimisega 

 

• Arvestatakse automaatselt 

 

• Eraldatud toetussummat võib jaotada ja 

kasutada paindlikult! 

 



Projekti juhtimine ja elluviimine 
(ingl. k. project management and implementation) 

Abikõlblikkuse tingimus: 

Projekti taotluses juhtimise ja elluviimise toetuse alla 

kuuluvate tegevuste ja tulemuste elluviimine + saavutamine 
 

Tõendusdokumendid: 

• Kirjeldus lõpparuandes 

 

• Tulemused laadida Project Results Platform’i 

 

• Kontrollitavus toetusesaaja asukohas (sõltuvalt 

olemusest)! 

 



Rahvusvahelised  

projektikohtumised  
(ingl. k. transnational project meetings) 

Projekti partnerite vahelised koosolekud 

 

• Toetust makstakse ühikuhinnana osalejate elamis- ja 

reisikulude katmiseks 

 

• Projektikohtumise kestus ei ole piiritletud ning sõltub 

eesmärkidest ja sisust 

 



Rahvusvahelised projektikohtumised  
(ingl. k. transnational project meetings) 

Abikõlblikkuse tingimus: 

Osaleja on kohtumisest osa võtnud  

Tõendusdokumendid: 

• Osavõtjate nimekiri (vastuvõtja ja osalejate poolt 

allkirjastatud) 
 

• NB! Piletid või arved (marsruudi tõendamiseks) juhul, 

kui ühikuhind muutub teise lähte- või sihtkoha tõttu 
 

• Päevakava  
 

• Näidised dokumentidest, mida kohtumisel kasutati 

 



Osavõtjate nimekirja näidis 



Rahvusvahelised  

projektikohtumised  
(ingl. k. transnational project meetings) 

• Kas ühe rahvusvahelisele projektikohtumisele  

planeeritud eelarve jääki saab kasutada järgmise 

kohtumise jaoks? Jah. Vajadusel saab kaasata ka rohkem 

inimesi, kui nende kaasamine on vajalik ning 

põhjendatud.  

• Kui lennukipiletid osutuvad planeeritust kallimaks, siis 

kas puuduolev summa on lubatud võtta teisest 

eelarvekategooriast? Jah, sest reaalsed kulud on teised 

kui ühikuhinnad. Mobility Tooli aruandluskeskkonnas 

tuleb raporteerida ainult ühikuhindades.  

 



Intellektuaalsed väljundid 
(ingl. k. intellectual outputs) 

Projekti tulemused ja tooted – mõju peab ulatuma 

projektis osalevatest organisatsioonidest väljapoole! 

 

• Lepinguliste töötajate tööjõukulu 

 

• NB! Vaid projektis osalevates organisatsioonides 

töölepingu alusel töötavad isikud 

 

• Projekti üldise juhtimise ning halduspersonaliga seotud 

kulud kaetakse eelarverealt „projekti juhtimine ja 

elluviimine“ 

 

 

 

 



Intellektuaalsed väljundid 
(ingl. k. intellectual outputs) 

Abikõlblikkuse tingimus: 

Väljund on välja töötatud ning piisava kvaliteediga  
 

Tõendusdokumendid: 

• Tulemused laadida veebikeskkonda Project Results 

Platform 
 

• Tööajatabelid 
 

• Tõend isiku ja toetusesaaja vaheliste õigussuhete kohta 

(tööleping) 
 

• Palgaleht, väljamakse tõend või väljavõte 

raamatupidamissüsteemist 

 

 

 

 

 

 



Intellektuaalsed väljundid 
(ingl. k. intellectual outputs) 

• Kas intellektuaalsete väljundite teostamiseks võib kasutada 

käsunduslepingut? Ei, see on mõeldud asutuse alalistele töötajatele, kes 

töötavad töölepingu alusel.  

 

• Kuidas näidata tööajatabelis puhkust? Ei näidatagi. Ühikuhind määratakse 

tehtud tööpäevade järgi.  

 

• Kui vaba on intellektuaalsete väljundite eelarve kasutamine ja kuidas 

toimuvad omavahelised ümbertõstmised? Väiksemaid muudatusi võib 

ikka ette tulla, kuid suuremate muudatuste korral soovitame ühendust 

võtta enda kontaktisikuga sihtasutuses.  

 

• Millega seotud töö tuleks märkida tööajatabelisse? Ainult konkreetselt 

intellektuaalse väljundi väljatöötamiseks tehtud töö, mitte üldine 

projektiga seotud töö (nt ürituste korraldamine, ettekanneteks 

valmistumine). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levitusüritused 
(ingl. k. multiplier events) 

Kulud, mis on seotud intellektuaalse väljundi jagamiseks 

ja levitamiseks korraldatavate ürituste läbiviimisega 

 

• Levitusüritused on otseselt seotud intellektuaalse 

väljundiga  
 

• Eesmärk  on tutvustada oma toodet laiemale publikule  
 

• Toimumiskoht: riigid, kus asuvad projektipartnerid  
 

 



Levitusüritused 
(ingl. k. multiplier events) 

Abikõlblikkuse tingimus: 

Levitusüritus on toimunud ning piisava kvaliteediga 
 

Tõendusdokumendid: 

• Kirjeldus lõpparuandes 
 

• Osavõtjate nimekiri, osavõtjate ja vastuvõtja allkirjaga 
 

• Päevakava  
 

• Näidised dokumentidest, mida levitusüritusel kasutati või 

levitati 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused 
(ingl. k. transnational teaching, training and 

learning activities) 
 

• Reisitoetus – osalejate ja neid saatvate isikute reisikulud 

lähtekohast tegevuse toimumise sihtkohta ja tagasi 
 

• Elamiskulude toetus – osalejate elamiskulude katmiseks 

õppimis- ja õpetamistegevuste ajal 
 

 

• Tegevused saavad toimuda riikides, kus asuvad partnerid 

ning osalejatel peab olema seos organisatsiooniga 

 

 



Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused 
(ingl. k. transnational teaching, training and 

learning activities) 

Abikõlblikkuse tingimus: 

• Reisitoetus – osaleja on tegevuses osalenud 

• Elamiskulude toetus – õpiränne on kokkulepitud mahus 

ja tähtaegselt elluviidud 
 

Tõendusdokumendid: 

• Reisitoetus – osavõtmise tõend või osavõtjate nimekiri 
 

• Elamiskulude toetus – osavõtmise tõend või nimekiri 

 

• Tegevuste päevakava 

 

 

 



Rahvusvahelised õppimis- ja 

õpetamistegevused 
(ingl. k. transnational teaching, training and 

learning activities) 

• Millisest eelarvekategooriast peaks katma kohustusliku 

kindlustuskaitse? Võib nii reisi- kui elamiskuludest või ka projekti 

juhtimise ja elluviimise alt.  

 

• Kas rahvusvaheliste õppimis- ja õpetamistegevuste 

miinimumkestvus sisaldab juba ka reisipäevasid? Ei, sisuline osa 

peab vastama programmijuhendis toodud miinimumkestusele.  

 

• Kas igal kursusel on osalejate arv fikseeritud või võib seda muuta 

nii, et ühel kursusel on 15, teisel seevastu 25, kuigi planeeritud oli 

20 mõlemal? Väiksemaid muudatusi tuleb ikka ette, suuremate 

korral võtta ühendust kontaktisikuga sihtasutuses.  



KÕIK EELNEVAD EELARVEREAD 

KUJUNESID ÜHIKUHINDADE ALUSEL 

 

LIIGUME TEGELIKEL KULUDEL 

PÕHINEVATE EELARVERIDADENI 



Erikulud  

(ingl. k. exceptional costs) 

Allhangete ja kaupade või teenuste (mida oma 

töötajad pakkuda ei saa) ostmisega seotud tegelikud 

kulud 
 

• Finantseeritakse 75% abikõlblikest kuludest  
 

• Huvide konflikti vältimiseks on vaja võtta kolm 

võrdlevat pakkumist  
 

• Kõik kuludokumendid ja maksekorraldused  

esitada koos lõpparuandega!  
 

 

 

 



Erikulud  
(ingl. k. exceptional costs) 

Tõendusdokumendid: 

• Kuludokumendid tegelikult tehtud kulude kohta, kus 

on näidatud kuludokumendi kuupäev, väljastaja nimi 

ja aadress ning summa koos valuutaga 

 

• Vastavad maksekorraldused 

 

• 3 võrdlevat pakkumist  

 

• Käibemaksu tõend 
 

 

 



Erikulud  
(ingl. k. exceptional costs) 

NÄIDE 

Eesti Ühikuhindade Koolil oli lepingus 1000 € ulatuses 

erikulusid soomekeelse materjali tõlkimiseks.  

Palju peab tõlketöö kokku maksma, et Ühikuhindade 

Koolil oleks õigus kogu toetusele?  

 

1000 € → 75%  

x € → 100% 
 

𝒙 =
𝟏𝟎𝟎𝟎 € ∗𝟏𝟎𝟎%

𝟕𝟓%
= 1333,30 € 

 

 



Erivajadusega seotud toetus  
(ingl. k. special needs support) 

Erivajadusega osalejatega seotud kulud  
 

• Isikute projektis osalemine ei oleks nende 

kuludeta võimalik 

 

• Finantseeritakse 100% abikõlblikest kuludest 

 

• Tõendusdokumendid: kuludokument, 

maksekorraldus, erivajaduste tõend ning 

käibemaksu tõend 

 

 



• Kulud, mida toetusesaaja on deklareerinud mõne 

teise meetme või projekti raames, mis saab Euroopa 

Liidu eelarvest toetust 

 

• Üleliigsed ja hoolimatud kulud 

 

• Valuuta konverteerimisega seotud kulud või kahjum 

 

• Käibemaks juhul, kui see on käibemaksu kohta 

käivate seaduste alusel tagastatav  

 

Abikõlbmatud kulud (II.19.4) 



Edu projekti 

elluviimisel!   
 
Küsimusi? 


