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TOETUSE ANDMISE TINGIMUSED
Toetuse andmise tingimuste alus:
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–
2020“
prioriteetne suund 2 „Sotsiaalse kaasatuse
suurendamine“
meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna
kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“
tegevus 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“

TERMINID
kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas
abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on
kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või
kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse
üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (v.a
varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev
eluruumi ümberehitamine;
puue – puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse
tähenduses;
kohanduse saaja – inimene, kelle eluruume kohandatakse tema
puudest tuleneva erivajaduse tõttu.

TOETATAVAD TEGEVUSED
Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi
kohandamist:
liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine,
treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja
liikumine) parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu,
hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle
territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud)
parandamiseks
köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine)
parandamiseks.

EESMÄRK, PERIOOD, TAOTLEJA
Kohandada vähemalt 1955 puudest tuleneva erivajadusega
inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele
vajadustele, mille tulemusel paraneb nende iseseisev toimetulek
ja väheneb hoolduskoormus.
Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood on avatud taotlusvooru
väljakuulutamise kuupäevast kuni 31.08.2023.
Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 24 kuud. Projekti
abikõlblikkuse perioodi võib põhjendatud juhtudel pikendada.
Toetuse taotlejaks on kohalik omavalitsus.
Meetme rakendusüksus on Rahandusministeerium

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS
• ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide
koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
• projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
• ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
• ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
• määruse „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu
maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja
erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi
andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud
juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning
nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS
• Käibemaks on projekti raames abikõlblik kulu, kui on võimalik
näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele
ei ole projekti raames tasutud käibemaksu sisendkäibemaksuna õigust maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda
ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.
• Üldjuhul on käibemaks projekti raames abikõlblik kulu
• eluruumide kohandamine ei ole käibemaksuga maksustatav
teenus ja KOV ei saa eluruumide kohandamise teenust seda
teenust maksustades edasi müüa (v.a KOV-i sotsiaalpinna
puhul).
• Seega ei ole üldjuhul võimalik nimetatud projektide puhul riigilt
käibemaksutagastust saada.

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS
• Kui kohandusele on määruse lisas määratud ühikuhind, siis kulusid KOVle
tegelike kulude alusel ei hüvitata.
• Näide: kohanduse saajal on vajalik kohandada vannituba. Määrusega
kinnitatud ühikuhind on 4195 eurot. KOV hindab kohanduse vajalikkust.
KOVi toetatakse kohanduse läbiviimisel 4195. Kulu hüvitamiseks tuleb RÜle
KOVl tõendada, et vannituba on kohandatud.
• Kui ühikuhind puudub, siis hüvitatakse kulusid tegelike kulude alusel
• Kulude abikõlblikkust ei mõjuta planeeritud kohanduse kasutamine teiste
pereliikmete või maja elanike poolt.
• Ühe kohanduse saaja jaoks antakse meetme tegevusest toetust üks kord.

TOETUSE OSAKAAL JA SUURUS
• Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblike kulude
maksumusest
• Toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks on puudega
inimeste arv kohalikus omavalitsuses taotlusvooru
väljakuulutamise aasta 1. jaanuari seisuga
• Toetuse taotleja võib taotleda toetust toetusperioodi
kogusumma ulatuses või vähem, tagades proportsionaalselt
tehtavate kohanduste arvu.
• Toetuste jäägid jagatakse enne igat uut taotlusvooru kõikide
KOV-ide vahel, arvestades puudega inimeste arvu
omavalitsuses

TOETUSE TAOTLEMINE
• Rakendusasutus teeb rakendusüksusele ettepaneku iga
kohaliku omavalitsuse toetuse suuruse ja kohanduste arvu
kohta enne taotlusvooru väljakuulutamist.
• Rakendusüksus kuulutab vähemalt üks kord aastas välja
avatud taotlusvooru oma kodulehel ja avalikus meedias.
Taotlusvoore korraldatakse kuni meetme eelarve täitumiseni.
• Taotlusvoor kuulutatakse välja vähemalt 60 kalendripäeva
enne projekti taotluste esitamise tähtpäeva.
• Kohalik omavalitsus võib ühes taotlusvoorus esitada ühe
toetuse taotluse.

TOETUSE TAOTLEMINE
• Kohalik omavalitsus koostab taotluse kohanduse taotlejate
avalduste alusel ning registreerib kõik kohanduse avaldused
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris.
• Kohalik omavalitsus koostab projekti eelarve, võttes aluseks
määruse lisas 1 määratud standardiseeritud ühikuhinnad või
vastava ühikuhinna puudumise korral eeldatava eelarve.
• Kohalik omavalitsus esitab taotluse ja selle lisad
rakendusüksusele digitaalselt allkirjastatuna struktuuritoetuse
registri kaudu.

TOETUSE TAOTLUS
Taotlus peab sisaldama iga kohanduse kohta vähemalt järgmist:
1) kohanduse saaja nimi, isikukood, rahvastikuregistrijärgse
elukoha aadress;
2) toetatavate tegevuste kirjeldus vastavalt käesoleva määruse
§-s 8 (toetatavad tegevused/kohandused) esitatud jaotusele;
3) kohanduse maksumus vastavalt käesoleva määruse lisas 1
määratud standardiseeritud ühikuhinnale või vastava ühikuhinna
puudumise korral eeldatav eelarve.

TAOTLUSE MENETLEMINE
• Kui taotlust ei esitata tähtajaks, jäetakse taotlus tähtaega
ennistamata otsusega vastu võtmata.
• Rakendusüksus võib taotluse menetlemise käigus nõuda
taotlejalt selgitusi ja lisadokumente taotluses esitatud
andmete kohta, samuti taotluse täiendamist või muutmist, kui
taotluses esinevad puudused, näidates ühtlasi, millised
asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, täiendamist või
lisainformatsiooni.
• Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 tööpäeva alates
nõuetekohase taotluse esitamisest või pärast puuduste
kõrvaldamise tähtaja möödumist.

TAOTLUSE MENETLEMINE
• Rakendusüksus kontrollib taotleja ja taotluse vastavust
nõuetele ning projekti vastavust hindamiskriteeriumidele.
• Projektide hindamine toimub vastavushindamise raames.
Projekt peab vastama järgmistele hindamiskriteeriumidele:
1) projekt vastab meetme eesmärkidele;
2) projekt on põhjendatud;
3) projekt on kuluefektiivne;
4) taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia;
5) projektil on mõju ühtsele riigivalitsemisele ja võrdsete
võimaluste

tagamisele.

TAOTLUSE MENETLEMINE
• Kui taotleja või taotlus tunnistatakse vastavaks ja projekt
vastab hindamiskriteeriumidele, teeb rakendusüksus taotluse
rahuldamise otsuse.
• Kui taotleja või taotlus tunnistatakse mittevastavaks, teeb
rakendusüksus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.
• Taotlejale tehakse tema taotluse kohta tehtud otsus teatavaks
struktuuritoetuse registri vahendusel.
• Taotluse rahuldamise otsust võib muuta rakendusüksuse
algatusel või toetuse saaja sellekohase avalduse alusel.

TOETUSE MAKSMINE
• Toetuse maksmise eelduseks on taotluse rahuldamise otsus ja
kulude abikõlblikkus.
• Toetuse saaja esitab struktuuritoetuse registri kaudu
maksetaotluse koos tulemuse saavutamist tõendavate
dokumentidega, kui toetuse maksmise eelduseks olev tulemus
on saavutatud ja selle saavutamine projekti abikõlblikkuse
perioodil on tõendatav.
• Toetus makstakse välja vastavalt taotluse rahuldamise
otsuses nimetatud toetuse osakaalule abikõlblikest kuludest ja
mitte rohkem, kui on määratud toetuse piirsumma.

TOETUSE MAKSMINE
• Toetuse maksmise eeldus ja toetuse tegevuse toimumist
tõendav dokument on toetuse taotluses märgitud hanke või
eluruumi kohanduse terviklahenduse kohta koostatud ja
abikõlblikkuse perioodil toetuse saaja allkirjastatud tehtud
tööde üleandmise ja vastuvõtmise akt.
• Toetuse saaja esitab hiljemalt esimese maksetaotlusega
kohaliku omavalitsuse õigusakti, mis sisaldab vähemalt teavet
kohanduse saajate teavitamise, toetuse taotluste vastuvõtmise
ja menetlemise, toetuse saajate nimekirja koostamise aluste,
kohanduste tegemiseks vajalike kokkulepete, lepingute
sõlmimise, kohanduse saajale või tegijale lepingu kohaselt
tööde eest tasumise, dokumentide säilitamise ning
projektidele järelkontrolli ja kohanduse mõju hindamise
tegemise kohta.

KOHUSTUSED
• Toetuse saaja tagab projekti eesmärkide elluviimise, saavutab
taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tulemused ning tagab
projekti raames kavandatud kohanduste tegemise
kokkulepitud eelarvega;
• Toetuse saaja jätkab pärast projekti abikõlblikkuse perioodi
lõppemisest puudest tuleneva tegevuspiiranguga inimeste
eluruumide kohandamist vastavalt nende individuaalsetele
vajadustele.

KOHUSTUSED
• Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud
standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö
eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on väiksem kui 5000
eurot, peab kulutuse kohta olema vähemalt üks
hinnapakkumus.
• Kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole kehtestatud
standardiseeritud ühikuhinda ja teenuse, asja või ehitustöö
eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või
rohkem ning tellija on kohanduse saaja, tuleb võtta vähemalt
kaks hinnapakkumust. Kui tellija on toetuse saaja, tuleb järgida
riigihangete seadust;

ARUANNETE ESITAMINE
• Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti kohta
vahearuande vastavalt taotluse rahuldamise otsuses
sätestatud tähtaegadele.
• Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti lõpparuande
30 kalendripäeva jooksul alates toetuse otsuses määratud
projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast, kuid kõige
hiljem 2023. aasta 31. oktoobriks.
• Aruanne esitatakse struktuuritoetuse registri kaudu, lähtudes
registri andmeväljadest.

VIITED

Toetuse andmise tingimused:
https://www.riigiteataja.ee/akt/128022018002
Sotsiaalministeeriumi info :
http://www.sm.ee/et/euroopa-regionaalarengu-fond0#2.5.2%20Puuetega%20inimeste%20eluaseme%20f%C3%BC%C3%
BCsiline%20kohandamine
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