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EESTI INTERNETI SA
TOETUSTE ANDMISE TINGIMUSED JA KORD

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Interneti Sihtasutus (edaspidi EIS) on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu
poolt asutatud eraõiguslik juriidiline isik, kelle põhitegevuseks on Eesti ja Eestiga seotud
maatunnusega tippdomeeni infrastruktuuri haldamine, arendamine ja turvalisuse
tagamine ning domeeninimede registreerimise korraldamine, sh domeeninimede registri
pidamine. Samuti Eesti internetikogukonna esindamine piiriüleses internetikogukonnas
ning EIS-i eesmärkide täitmiseks vajaliku tehnilise- ja intellektuaalse baasi arendamine
arvestades elektroonilises keskkonnas esinevaid julgeolekuriske.

1.2. Käesolev toetuste andmise tingimused ja kord sätestab EIS-i poolt antavate
toetuste üldised alused, reguleerides EIS-i eelarvelistest vahenditest tegevus- ja
projektitoetuse taotlemise, taotluse menetlemise, väljamaksmise ja tagasinõudmise
korda ning toetusega seotud aruandlust ja kontrolli.

1.3. Tegevustoetus on rahastamisliik, millega EIS toetab taotleja tegevust ja
arengut tervikuna, et tagada eesmärkide täitmine ja tegevuse efektiivsemaks muutmine.

1.4. Projektitoetus on rahastamisliik, millega EIS toetab konkursi alusel ajas ja ruumis
piiritletud, peamiselt ühekordset ühenduse poolt elluviidavat tegevust või tegevuste
kogumit.

1.5. Toetust antakse üks kord kalendriaastas konkursi alusel ning toetuse suurus
määratletakse EIS-i aasta eelarves, lähtudes domeeninimede oksjonikeskkonnast
saadavast tulust.

2. EESMÄRK JA TOETATAVAD VALDKONNAD

2.1. EIS-i poolt antavate toetuste eesmärk on edendada interneti ja domeeninimede
alast teadlikkust ning aidata kaasa vaba, turvalise ja usaldusväärse interneti toimimisele.

2.2. Lähtuvalt toetuste andmise eesmärgist on toetatavateks valdkondadeks eelkõige
interneti ja domeeninimede alased teadustööd ja uuringud, interneti alase teadlikkuse
tõstmise projektid, noorte IT-haridusse panustamine, küberturvalisuse tähtsustamine,
internetikogukonna kaasamine.

3. KONKURSS JA KONKURSITEADE

3.1. Toetuse andmine toimub konkursi korras. Konkursiteate ning konkursi tingimused
kinnitab EIS-i juhatuse ettepanekul EIS-i Nõukogu oma otsusega enne konkursi
väljakuulutamist.

3.2. EIS kuulutab konkursi välja konkursiteate avaldamisega oma veebilehel ning
võimalusel ka teistes meediumides.
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3.3. Konkursiteade sisaldab vähemalt järgmist teavet:

3.3.1. rahastamise sihtgrupi kirjeldus;
3.3.2. rahastamisliik;
3.3.3. taotluste esitamise tähtaeg ja aadress;
3.3.4. rahastatavad valdkonnad ja/või tegevused ja/või konkursi pealkiri;
3.3.5. viited lisateabe saamiseks.

3.4. EIS avaldab konkursi tingimused hiljemalt konkursiteate avaldamise kuupäeval.

3.5. Konkursi tingimused sisaldavad lisaks punktis 3.3. toodule vähemalt järgmist
teavet:

3.5.1. konkursi eesmärgid;
3.5.2. konkursi rahaline kogumaht ning taotletava toetuse maksimaalne suurus;
3.5.3. kulude abikõlbulikkuse periood;
3.5.4. taotlejale esitatavad nõuded;

4. TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED

4.1. Toetuse taotlejaks saavad olla Eesti Vabariigis moodustatud mittetulundusühingud,
sihtasutused, riigiasutused või nende allasutused, seltsingud ning haridus-, teadus- ja
arendusasutused, mille põhikirjaline tegevus või kavandatud ühekordsed projektid
toetavad EIS-i poolt seatud eesmärkide täitmist või toetatavate valdkondade arengut.

4.2. Taotlejal ei ole võlgnevusi Maksu- ja Tolliameti ees, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.

4.3. Taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

4.4. Taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase,
varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole
karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud.

4.5. Taotlejal, kes on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on
tagasimaksed tehtud tähtajaliselt ja nõutud summas.

4.6. Taotlejal, kes on varem saanud toetust, on eelnevate toetuste kasutamise aruanded
esitatud nõuetekohaselt ja tähtaegselt.

5. TAOTLUSE MENETLEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

5.1. Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 90 kalendripäeva.

5.2. Kui taotlus sisaldab vormilisi puudusi, võib anda taotlejale kuni seitse tööpäeva
puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi ei kõrvaldata tähtaegselt, võib taotluse jätta
läbivaatamata. Taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat koos kirjaliku
põhjendusega.

5.3. Taotlust hindab EIS-i Nõukogu hindamiskriteeriumite järgi. Üldised
hindamiskriteeriumid, millest Nõukogu lähtub on järgmised:

5.3.1. projekti või tegevuse vajalikkus;
5.3.1.1. projekti vajalikkust hinnatakse selle järgi, kas projekt on vajalik EIS-i püstitatud
eesmärkide täitmiseks või toetatavate valdkondade arenguks;
5.3.2. projekti või tegevuse teostatavus;
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5.3.2.1. projekti teostatavust hinnatakse selle järgi, kas projekti põhitegevus sobib
kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastab kavandatud tegevusele
ning taotleja ja projekti partnerid suudavad projekti ellu viia;
5.3.3. projekti või tegevuse mõju;
5.3.3.1. projekti mõju hinnatakse selle järgi, kui laiapõhjaline on projektiga taotletavate
eesmärkide saavutamisel saadav tulemus.
5.3.4. projekti või tegevuse jätkusuutlikkus;
5.3.4.1. projekti jätkusuutlikust hinnatakse selle järgi, kuivõrd pärast projekti lõppemist
on tagatud projekti tegevuse jätkamine ja projektiga taotletavate positiivsete tulemite
kasutamine ning laiendamine.

5.4. Hindamistulemuste kohaselt luuakse taotlustest pingerida. EIS-i Nõukogul on õigus
muuta hindamiskriteeriumeid, tegevuste mahu ja eelarvet.

5.5. Taotlus rahuldatakse, kui:

5.5.1. hindamise tulemusena asetub taotlus pingereas kohale, mis võimaldab taotlust
rahaliselt toetada;
5.5.2. esitatakse ettepanekutele vastavalt muudetud taotlus.

5.6. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotlus ei vasta kehtestatud vormilistele nõuetele
või taotlus asetub pingereas kohale, mis ei võimalda taotlust toetada. Taotluse
rahuldamata jätmise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

5.7. Toetuse kasutamise leping sõlmitakse taotluse rahuldamise otsuse alusel 30 päeva
jooksul otsuse tegemisest. Lepingu mittetähtaegne sõlmimine võib olla aluseks taotluse
rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamiseks.

5.8. Lepingu sõlmimise järel avalikustab toetuse andja oma kodulehel vähemalt järgneva
teabe:

5.8.1. toetuse saaja nimi;
5.8.2. toetatud tegevuste kirjeldus;
5.8.3. toetuse suurus eurodes;
5.8.4. toetuse periood.

6. TOETUSE VÄLJAMAKSMINE JA ARUANDLUS

6.1. Toetust antakse ainult abikõlbulike kulude katmiseks. Kulu on abikõlbulik, kui see on
põhjendatud ja kooskõlas toetuse kasutamise lepinguga. Kulu on põhjendatud, kui see
on sihtotstarbeline, sobiv, vajalik ja tõhus taotluses ja toetuse kasutamise lepingus
esitatud eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks ning tekib toetatavate tegevuste
käigus. Täpsem abikõlbulike ja mitteabikõlbulike kulude loetelu määratletakse toetuse
kasutamise lepingus.

6.2. Toetuse saaja esitab tegevus- ja kuluaruande (edaspidi aruanne). Täpsemad
nõuded aruannete esitamise tähtaegade, sisu ja struktuuri osas sätestatakse toetuse
kasutamise lepingus.

6.3. Väljamaksete tingimused ja tähtaeg sätestatakse toetuse kasutamise lepingus.
Väljamaksed tehakse üldjuhul osade kaupa järgmiselt:

6.3.1.esimene osa toetusest pärast lepingu jõustumist;
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6.3.2. järgmine osa toetusest pärast eelmise osa aruande kinnitamist. Väljamakse võib
peatada ajaks, kuni:
6.3.2.1. toetuse saaja ei vasta punktis 4 loetletud nõuetele;
6.3.2.2. aruannet pole kinnitatud;
6.3.2.3. ilmneb asjaolu, mille korral poleks aruannet kinnitatud;
6.3.2.4. ilmneb asjaolu, mille korral poleks taotlust rahuldatud;
6.3.2.5. toetuse saaja ei ole täitnud käesolevast korrast tulenevaid või lepingus talle
pandud kohustusi.

6.4. Väljamakset võib vähendada, kui tegevuste elluviimiseks kulub toetusest
kavandatust vähem. Välja makstud toetuse võib osaliselt või täielikult tagasi nõuda viie
aasta jooksul lepingu lõppemisest või lõpetamisest arvates, kui lepingu kehtivuse ajast
ilmneb punktides 6.3.2.3.-6.3.2.5. loetletud asjaolu.

6.5. Toetuse kasutamise lepingu muutmise ja toetuse tagasinõudmisega seonduv kord
ning toetuse tagasinõudmise alused määratletakse toetuse kasutamise lepingus.

7. TOETUSE SAAJA JA TOETUSE ANDJA ÕIGUSED NING KOHUSTUSED

7.1. Toetuse saajal on õigus:

7.1.1. esitada kirjalik põhjendatud taotlus tegevuste ja eelarve muutmiseks;
7.1.2. saada toetuse andjalt teavet ja nõu, mis on seotud toetuse saaja kohustuste
täitmisega.

7.2. Toetuse saaja on kohustatud:

7.2.1. säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni
ja materjali vähemalt viis aastat arvates lepingu lõppemisest või lõpetamisest;
7.2.2. võimaldama järelevalvet läbiviival isikul juurdepääsu kõikidele toetuse
kasutamisega seotud dokumentidele 14 tööpäeva jooksul sellekohasest nõudmisest
arvates;
7.2.3. teavitama viivitamata toetuse andjat asjaoludest, mis võivad mõjutada toetuse
saaja kohustuste täitmist või mille korral tegevuste jätkamine ei ole otstarbekas;
7.2.4. tagastama kasutamata jäänud toetuse EIS-i arvelduskontole, kui projekt on ellu
viidud eelarves kavandatust väiksemate kuludega;
7.2.5. täitma teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.

7.3. Toetuse andjal on õigus:

7.3.1. lepingus määrata, kas toetus makstakse toetuse saajale välja ühekordse
summana või osade kaupa;
7.3.2. lepingu erakorraliselt üles öelda majandusraskuste korral, teavitades sellest
kirjalikult vähemalt 90 päeva ette.

Lisa 1 - Taotluse vorm
Lisa 2 - Toetuse tegevus- ja kuluaruande vorm
Lisa 3 - Toetuse kasutamise lepingu üld- ja eritingimused
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