
KINNITUSKIRI 

Toetuse taotluse esitaja andmed: 
nimi: Tartu Ülikool 
registrikood: 74001073 
aadress: Ülikooli 18 50090 Tartu 
telefon: 737 6192 

Taotluse number struktuuritoetuse riiklikus registris: 3.2.0304.11-0394 
Projekti nimi: Loodusteaduslikud arhiivid ja andmevõrgustik (NATARC) 

Mina, allakirjutanu, olles taotluse esitaja allkirjaõiguslik esindaja, kinnitan, et soovin 
täismahus teostada taotluses nimetatud projekti abikõlblikus maksumuses 2 361 367 (kaks 
miljonit kolmsada kuuskümmend üks tuhat kolmsada kuuskümmend seitse) eurot ning 
kasutada selleks struktuuritoetust maksimaalselt summas 2 243 298,65 (kaks miljonit 
kakssada nelikümmend kolm tuhat kakssada üheksakümmend kaheksa) eurot. Vastavalt 
taotlusele moodustab toetuse maksimaalne määr projekti abikõlblikest kuludest 95%. 

Kinnitan, et olen nõus toetust vastu võtma ning projektitegevusi alustama. Kohustun täitma 
kõiki toetuse saamiseks esitatud nõudeid, kasutan toetust sihipäraselt ja tähtajaliselt, 
muuhulgas: 

1. projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2011 kuni 31.12.2015; 
2. kohustun järgima toetuse taotlusega esitatud projekti tegevuskava ja eelarvet. 
3. esitan rakendusüksuse poolt ettenähtud vormil, viisil ja tähtajal nõutud informatsiooni ja 

aruanded alljärgnevalt: 
a) väljamakse taotluse koos kulude loetelu ja kuludokumentide ning nende tasumist 

tõendavate dokumentide koopiatega vastavalt rakendusüksusele käesoleva 
kinnituskirjaga esitatavale väljamakse taotluste esitamise prognoosile. Väljamakse 
taotluste esitamise prognoosist kõrvalekaldumisel teavitan rakendusüksust 
viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis selle põhjustest ning 
väljamaksetaotluse esitamise tähtajast ja summast; 

b) tegevusaruande koos iga väljamakse taotlusega. 
c) projekti lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses märgitud kogu tegevuste perioodi 

ning kulude abikõlblikkuse perioodi kohta hiljemalt 08.01.2016; 
4. olen teadlik, et toetuse väljamaksmise eelduseks on kulude abikõlblikkus, sh kulude 

aluseks olevate tegevuste abikõlblikkus, ning nende vastavus toetuse taotluse rahuldamise 
otsusele. 

5. olen teadlik, et väljamakseid tehakse proportsioonis taotluse rahuldamise otsuses 
sätestatud toetuse määraga. 

6. olen teadlik, et toetuse saajal on õigus taotleda väljamakseid osaliselt tasutud 
kuludokumentide alusel ja toetuse ettemaksu vastavalt rahandusministri 1. märtsi 2007. a 
määruses nr 15 „Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse väljamaksmise tingimused ja kord" 
sätestatule. 

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

8. olen teadlik, et 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-
tuluanaüüsis arvesse võetud, tuleb koos projekti lõpparuandega esitada rakendusüksusele 
uuendatud tulu-kuluanalüüs. 
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9. olen teadlik, et juhul kui vastavate muudatuste tulemusena teenib projekt puhastulu, on 
rakendusüksusel õigus projekti raames tehtud abikõlblikke kulusid vähendada puhastulu 
summa võrra. 

10. teavitan rakendusüksust ja taotlen taotluse rahuldamise otsuse muutmist alljärgnevate 
asjaolude esinemisel: 
a) muutuvad toetuse saaja juriidilised andmed; 
b) muutuvad investeeringu objekti omandisuhete andmed; 
c) muutub käibemaksu abikõlblikkus; 
d) soovin muuta projekti tegevus- või ajakava; 
e) soovin muuta projekti eelarve kogumahtu; 
f) soovin muuta projekti eelarvet ühe kalendriaasta jooksul rohkem kui 10% projekti 

eelarveaastaks planeeritud mahust; 
g) muutuvad projekti eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused või saavutatavad 

tulemused. 
11. teavitan enne muudatuste tegemist rakendusüksust kirjalikult juhul, kui projekti eelarve 

muudatus on väiksem kui 10% eelarveaastaks planeeritud mahust. 
12. teavitan rakendusüksust kõigist projekti hankelepingu muudatustest, mis suurendavad 

hankelepingu maksumust rohkem kui 10% võrra. 
13. olen teadlik, et 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. 

14. kinnitan, et olen teadlik järelevalve nõudest ning kohustun järelevalveametniku tööle igati 
kaasa aitama. 

15. toetuse mittesihipärase kasutamise korral maksan rakendusüksuse nõudmisel saadud raha 
tagasi. 

16. olen teadlik, et 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. 

17. kinnitan, et olen teadlik kõigist STS-s ja selle alusel antud õigusaktides ning haridus- ja 
teadusministri 20.10.2009 määruses nr 68 „Alameetme „Riikliku tähtsusega teaduse 
infrastruktuuri kaasajastamine" investeeringute kavade koostamise kord" sätestatud 
toetuse saaja õigustest ja kohustustest ja järgin neid struktuuritoetuse kasutamisel. 

18. olen teadlik, et kui taotluse rahuldamise otsus tehakse meetme järgmiste aastate eelarvete 
vahendite arvel, siis on rakendusüksusel, juhindudes STS § 17 lg-st 2, õigus otsust muuta 
või kehtetuks tunnistada, kui toetuse väljamaksmise aasta eelarves vahendid toetuse 
maksmiseks puuduvad. 

Kinnituskirjale on lisatud väljamakse taotluste esitamise prognoos. 

kuupäev allkirjaõigusliku isiku nimrja allkiri 
Kristjan Haller 
Teadusprorektor 


