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OTSUS 
taotluse rahuldamise kohta 

Sihtasutus Archimedes (registrikood: 80011561; aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn) 
struktuuritoetuste rakendusüksus (edaspidi rakendusüksus) teeb otsuse Tartu Ülikooli 
(registrikood 74001073) taotluse kohta projektile „Loodusteaduslikud arhiivid ja 
andmevõrgustik (NATARC)" (struktuuritoetuse riiklikus registris nr 3.2.0304.11-0394) 
struktuuritoetuse saamiseks. Otsuse tegemise aluseks on haridus- ja teadusministri 
20. oktoobri 2009. a määruse nr 68 „Alameetme „Riikliku tähtsusega infrastruktuuri 
kaasajastamine" investeeringute kavade koostamise kord" (RTL 2009, 80, 1163, koos 
edaspidiste muudatustega; edaspidi Määrus) § 20 lg-d 1, 6 ja 7 ja Vabariigi Valitsuse 
10. märtsi 2011. a korralduse nr 119 lisa „Meetme „Teadusaparatuuri ja -seadmete 
kaasajastamine" alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri kaasajastamine" 
investeeringute kava" (RTIII, 14.03.2011, 1, edaspidi investeeringute kava). 

Vabariigi Valitsuse poolt 10.03.2011 kinnitatud investeeringute kavaga kinnitati rahastatava 
objektina Tartu Ülikooli projekt „Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC)" 
hinnangulise abikõlbliku maksumusega summas 2 361 367 eurot, toetuse maksimaalse 
määraga 95% ja toetuse maksimaalse suurusega summas 2 243 298,65 eurot. 

Tartu Ülikool esitas 25.10.2011 taotluse projektile „Loodusteaduslikud arhiivid ja 
andmevõrgustik (NATARC)" struktuuritoetuse saamiseks summas 2 243 298,65 eurot, 
toetuse määraga 95%. Taotleja esitas täiendatud taotluse 01.12.2011. 

Rakendusüksus kontrollis taotluse vastavust Määruse §-s 17 sätestatud nõuetele ja 
taotlusvormile ning taotleja vastavust Määruse § 18 lg-s 1 esitatud nõuetele ja leidis, et taotlus 
ja taotleja vastavad nõuetele. 

Juhindudes Määruse § 20 lg-s 2 sätestatust, teavitas rakendusüksus Tartu Ülikooli toetuse 
taotluse rahuldamise kavatsusest, saates 09.12.2011 taotlejale allkirjastamiseks kahes 
eksemplaris kinnituskirja, milles oli sätestatud eraldatava toetuse maht, selle kasutamise 
tingimused ja toetuse saaja kohustused. Tartu Ülikool oli kohustatud 10 tööpäeva jooksul 
kinnituskirja saamisest kinnituskirja rakendusüksusele tagastama. 
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20.12.2011 saabus rakendusüksusele taotleja allkirjastatud kinnituskiri, millele oli lisatud 
soovitav väljamakse taotluste esitamise prognoos. Nimetatud kinnituskirjaga kinnitas taotleja, 
et ta on nõus toetust vastu võtma ja täitma kõiki toetuse saamiseks esitatud nõudeid. 

Lähtudes eeltoodust, rakendusüksus 

o t s u s t a b : 

rahuldada Tartu Ülikooli taotlus ja anda projektile „Loodusteaduslikud arhiivid ja 
andmevõrgustik (NATARC)" struktuuritoetust alljärgnevatel tingimustel: 
1. anda Tartu Ülikooli (edaspidi toetuse saaja) projektile toetust maksimaalselt summas 

2 243 298,65 eurot, toetuse maksimaalse määraga 95%. Projekti omafinantseeringu 
minimaalne suurus on 118 068,35 eurot, määrana abikõlblikest kuludest 5%. 

2. projekti abikõlblikkuse alguskuupäev on 01.01.2011 ja projekti lõppkuupäev on 
31.12.2015. 

3. toetuse saaja järgib käesoleva otsuse tegemisel aluseks võetud (taotluses esitatud) 
tegevuskava ja eelarvet. 

4. toetuse saaja on kohustatud esitama rakendusüksuse poolt ettenähtud vormil, viisil ja 
tähtajal nõutud informatsiooni ja aruanded alljärgnevalt: 
4.1. väljamakse taotluse koos kulude loetelu ja kinnitatud koopiatega 

kuludokumentidest ning nende tasumist tõendavatest dokumentidest vastavalt 
rakendusüksusele 20.12.2011 esitatud väljamakse taotluste esitamise prognoosile. 
Prognoosist kõrvalekaldumisel on toetuse saaja kohustatud eelnevalt kirjalikku 
taasesitamist võimaldavas vormis teavitama rakendusüksust selle põhjustest ning 
väljamaksetaotluse esitamise uuest tähtajast ja summast; 

4.2. tegevusaruande koos iga väljamaksetaotlusega; 
4.3. projekti lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses märgitud kogu tegevuste 

perioodi ning kulude abikõlblikkuse perioodi kohta hiljemalt 08.01.2016. 
5. toetuse väljamaksmise eelduseks on kulude abikõlblikkus, sh kulude aluseks olevate 

tegevuste abikõlblikkus, ning nende vastavus toetuse taotluse rahuldamise otsusele. 
6. väljamakseid tehakse proportsioonis taotluse rahuldamise otsuses sätestatud toetuse 

määraga. 
7. toetuse saajal on õigus taotleda väljamakseid osaliselt tasutud kuludokumentide alusel ja 

toetuse ettemaksu vastavalt rahandusministri 1. märtsi 2007. a määmses nr 15 „Perioodi 
2007-2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord" sätestatule. 

8. enne viimane väljamakse tehakse tasutud kuludokumentide alusel pärast lõpparuande 
kinnitamist rakendusüksuse poolt. Enne lõpparuande aktsepteerimist on võimalik maksta 
välja kuni 95% toetuse summast. 

9. juhul, kui projekti elluviimise käigus või projekti vara kasuliku eluea jooksul tõstetakse 
projekti vara abil pakutava toote või teenuse hinda prognoositust suuremal määral või 
tekib uus tuluallikas, mida ei ole koos taotlusega esitatud kulu-tuluanalüüsis arvesse 
võetus, esitab toetuse saaja projekti lõpparuandega rakendusüksusele uuendatud tulu-
kuluanalüüsi. 

10. kui vastavate muudatuste tulemusena teenib projekt puhastulu, on rakendusüksusel õigus 
projekti raames tehtud abikõlblikke kulusid vähendada puhastulu summa võrra. 



3 

11. toetuse saaja on kohustatud teavitama rakendusüksust ja taotlen taotluse rahuldamise 
otsuse muutmist alljärgnevate asjaolude esinemisel: 

11.1. muutuvad toetuse saaja juriidilised andmed; 
11.2. muutuvad investeeringu objekti omandisuhete andmed; 
11.3. muutub käibemaksu abikõlblikkus; 
11.4. toetuse saaja soovib muuta projekti tegevus- või ajakava; 
11.5. toetuse saaja soovib muuta projekti eelarve kogumahtu; 
11.6. toeruse saaja soovib muuta projekti eelarvet ühe kalendriaasta jooksul rohkem 

kui 10% projekti eelarveaastaks planeeritud mahust; 
11.7. muutuvad projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused või saavutatavad 

tulemused. 
12. juhul, kui projekti eelarve muudatus on väiksem kui 10% eelarveaastaks planeeritud 

mahust, on toetuse saaja kohustatud muudatuse rakendusüksusega eelnevalt 
kooskõlastama. 

13. toetuse saaja on kohustatud teavitama rakendusüksust kõigist projekti hankelepingu 
muudatustest, mis suurendavad hankelepingu maksumust rohkem kui 10% võrra. 

14. rakendusüksusel ja rakendusasutusel on õigus algatada taotluse rahuldamise otsuse 
muutmine, kui projekti aruandest või muudest objektiivsetest asjaoludest selgub, et 
muudatuse tegemine on vajalik projekti edukaks läbiviimiseks või eesmärkide 
saavutamiseks. 

15. rakendusüksusel on õigus nõuda toetuse saajalt toetuse osalist või täielikku tagastamist, 
kui toetuse saaja rikub perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) või 
selle alusel antud õigusaktides sätestatud tingimusi või kaldub kõrvale taotluses või 
toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatust. 

16. toetuse saaja on kohustatud täitma kõiki STS ja selle alusel antud õigusaktides, s.h 
Määruses, ning toetuse rahuldamise otsuses sätestatud kohustusi, sh kasutama toetust 
taotluses ning Määruses sätestatud tingimustel ja eesmärkidel. 

Arvestades asjaolu, et käesolev taotluse rahuldamise otsus tehakse meetme järgmiste aastate 
eelarvete vahendite arvel, siis lähtudes STS § 17 lg-s 2 sätestatust, kuulub käesolev otsus 
muutmisele või kehtetuks tunnistamisele, kui toetuse väljamaksmise aasta eelarves vahendid 
toetuse maksmiseks puuduvad. 

Määruse § 20 Ig 10, STS § 34 ja haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354, koos 
edaspidiste muudatustega) § 71 lg 1, § 72 lg 1, § 73 lg 1 ja § 75 kohaselt on Tartu Ülikoolil 
õigus esitada 30 päeva jooksul otsusest teadasaamise päevast arvates Sihtasutuse Archimedes 
kaudu Haridus-jaXeadusministeeriumile vaie. 
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