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Eritingimused on muutuvad sõltuvalt eesmärkidest, rahastamisliigist, maksetingimustest

TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU NR [...]
ERITINGIMUSED

Eesti Interneti SA asukohaga Paldiski mnt 80, reg nr 90010019, mida esindab juhatuse
liige Heiki Sibul, isikukood 36307160226 (edaspidi Toetuse andja)

ja

[toetuse saaja nimi], [asukoht], [registrikood], mida esindab [seaduslik/lepinguline
esindaja] [ees- ja perekonnanimi], isikukood [...] (edaspidi Toetuse saaja)

keda nimetatakse edaspidi eraldi Lepinguosaline ja kõik koos Lepinguosalised,
sõlmivad käesoleva lepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping koosneb käesolevatest eritingimustest ja EIS-i nõukogu poolt heaks kiidetud
üldtingimustest ning lisadest.
1.2. Lepingu eri- ja üldtingimused lähtuvad ning neid tuleb tõlgendada kooskõlas EIS-i
Nõukogu poolt heaks kiidetud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimuste ja korraga.

2. TOETUS
2.1. Toetuse andja eraldab toetuse saajale [2021]. aasta toetusvooru raames toetuse
(edaspidi toetus) summas [numbritega (summa ka sõnadega)] eurot.
2.2. Toetus on määratud [toetuse kasutamise eesmärk või tegevuse kirjeldus]
(konkursiteates märgitud eesmärk).
2.3. Toetus on jagatud [mitmeks, kas võrdseks] osaks. Toetuse andja kannab esimese
osa summas [numbritega (summa ka sõnadega)] eurot toetuse saaja arveldusarvele
pärast lepingu jõustumist. Järgmise osa toetusest kannab toetuse andja saaja
arvelusarvele pärast eelmise osa aruande kinnitamist;
Toetuse andja kannab toetuse saaja arveldusarvele [number] punktis 2.1 määratud
summa [hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast seda, kui pooled on lepingu allkirjastanud].

3. ARUANNETE KOOSTAMINE JA ESITAMINE
3.1. Toetuse saaja kohustub esitama toetuse kasutamise kohta tegevus- ja
kuluaruande [mis kuupäeva seisuga] hiljemalt [kuupäevaks] vastavalt lepingu lisa 3
aruande vormile.
3.2. Aruandele tuleb lisada toetuse kasutamisega seotud raamatupidamise ülevaade.
EIS-l on õigus nõuda arvete ja maksmist tõendavate dokumentide koopiad projekti kõigi
kulude kohta.
3.3. Aruande menetlemise tähtaeg on kuni 30 päeva aruande esitamisest. Aruande
menetlemisel kontrollitakse, kas:
3.3.1. aruanne on õigesti täidetud;
3.3.2. toetuse saaja tegevus vastab taotlusele ja toetuse kasutamise lepingule;
3.3.3. tehtud kulutused on tegevuste ja kululiikide lõikes põhjendatud;
3.3.4. esitatud andmed on täielikud ja õiged.
3.4. Kui aruanne sisaldab puudusi, antakse kuni seitse tööpäeva puuduste
kõrvaldamiseks, mille võrra pikeneb aruande menetlemise tähtaeg.
3.5. Aruande võib jätta kinnitamata, kui:
3.5.1. määratud tähtpäevaks ei ole puudusi kõrvaldatud;



3.5.2. esitatud on valeandmeid;
3.5.3. tegevused pole tähtajaliselt ellu viidud;
3.5.4. tegevuste toimumine ei ole tõendatud;
3.6. Otsus aruande kinnitamata jätmisest tehakse teatavaks kirjalikult.

4. MITTEABIKÕLBULIKUD KULUD
4.1. Abikõlbulikud ei ole muuhulgas järgnevad kulud:
4.1.1. esinduskulud ja kingitused, sh partnerite vastuvõtmisega seotud toitlustamise,
majutamise, transpordi ja kultuurilise teenindamise kuludele või tulumaksuga
maksustatavatele kingitustele ja annetustele lisanduv võimalik tulumaks;
4.1.2. toetuse saaja oma töötajate täienduskoolitusega seotud kulu;
4.1.3. projekti finantskulu (intressikulu, lepingutasu, tehingukulu, ülekandetasu,
valuutavahetustasu, valuutavahetuskahjum, pangakulu ja muud sellised kulud);
4.1.4. rahatrahv, rahaline karistus, kohustuse mittetäitmisel makstav leppetrahv ja
viivis;
4.1.5. juriidiliste teenuste kulu, sealhulgas notari- ja advokaaditasud ja kohtukulud;
4.1.6. mitterahaline kulu, sealhulgas vara amortisatsioon;
4.1.7. kindlustusmaksed, välja arvatud reisikindlustusmaksed seoses lähetusega;
4.1.8. palgale lisaks makstav toetus või lisahüve (nt preemiad);
4.1.9. taotluse ettevalmistamise kulu;
4.1.10. mööbel, liiklusvahendid ja kinnisasjad;
4.1.11. muud projektiga mitteseotud ning elluviimise seisukohast põhjendamatud ja
ebaolulised kulud.

4. POOLTE VOLITATUD ESINDAJAD
4.1. Toetuse andja kontaktisikuks on [nimi], telefon [number], e-post [...]. Toetuse
andja kontaktisik on lepingus määratud aruannete ja tegevuse tulemuslikkuse
hindamisega seotud õiguste ja kohustuste vahetu teostaja.
4.2. Toetuse saaja kontaktisik lepingu täitmisel on [nimi], telefon [number], e-post [...]

5. LEPINGU KEHTIVUS
5.1. Leping jõustub, kui sellele on alla kirjutanud mõlemad pooled, ja kehtib kuni
lepingust tulenevate õiguste realiseerimise ja kohustuste täitmiseni.
5.2. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

6. LÕPPSÄTTED
6.1. Toetuse saaja kohustub toetuse kasutamise ajavahemikul koostatud infomaterjalidel
(veebilehtedel, trükistel, esitlusmaterjalidel jts) ning elluviidavate tegevuste esitlemisel
kasutama viidet toetuse andjale „Projekti/tegevust viiakse ellu Eesti Interneti SA abiga“
ning lisama Eesti Interneti SA logo. EIS-l on õigus seoses projekti või tegevusega ka
iseseisvalt meediateateid teha.
6.2. Lepingu lahutamatud dokumendid on:
6.2.1. Lisa 1. Toetuse kasutamise lepingu üldtingimused;
6.2.2. Lisa 2. Esitatud taotluse vorm;
6.2.3. Lisa 3. Toetuse tegevus- ja kuluaruande vorm;
6.2.4. Lisa 4. Konkursiteade
6.2.5. Lisa 5. Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimused ja kord
6.3. Lepingudokumentide tähtsuse järjekord on järgmine: I. Eritingimused, II.
Üldtingimused, III. Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimused ja kord. Vastuolude
korral lähtutakse dokumendist, mis on järjekorras eespool.

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/

Toetuse andja Toetuse saaja
Heiki Sibul
Eesti Interneti SA juhatuse liige

Heaks kiidetud Eesti Interneti SA nõukogus 25.03.2021 a.



ja jõustub 01.06.2021.

TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Leping koosneb käesolevatest üldtingimustest ja eritingimustest ning võimalikest
lisadest. Lepingu üld- ja eritingimused lähtuvad ning neid tuleb tõlgendada kooskõlas
EIS-i Nõukogu poolt heaks kiidetud Eesti Interneti SA toetuste andmise tingimuste ja
korraga.
1.2. Lepingu eesmärgiks on reguleerida toetuse andja ja toetuse saaja vahel lepingu
alusel tekkivaid õigussuhteid.
1.3. Pooled on oma tegevuses iseseisvad ja kumbki pool ei vastuta teise poole poolt
endale kolmandate isikute ees võetud kohustuste täitmise eest.
1.4. Poolte õiguste ja kohustuste aluseks on Eestis kehtivad õigusaktid ja leping koos
selle juurde kuuluvate dokumentidega.
1.5. Pooled tagavad ja avaldavad, et lepingu sõlmimisega ei ole nad rikkunud ühegi enda
suhtes kehtiva seaduse, põhikirja või muu õigusakti sätet ega ühtki endale varem
sõlmitud lepingute ja kokkulepetega võetud kohustust.
1.6. Pooled kinnitavad ja tõendavad, et:
1.6.1. neil on seaduses ettenähtud piisav õigusvõime lepingu sõlmimiseks ning lepingust
tulenevate kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks;
1.6.2. nende poolt lepingule ja selle lisadele allakirjutanud isikutele on antud piisavad
volitused selle lepingu sõlmimiseks kooskõlas põhikirjade, õigusaktide ja muude
asjakohaste dokumentidega.
1.7. Lepingu sõlmimisega kaotavad kehtivuse kõik pooltevahelised varasemad lepingud
ja muud kokkulepped niivõrd, kuivõrd need on vastuolus lepinguga.
1.8. Toetuse saaja kinnitab, et on teavitanud toetuse andjat enne lepingu sõlmimist, kui
sama eesmärgi saavutamiseks on saadud või taotletud kaasfinantseeringut. Juhul, kui
toetuse saaja saab sama eesmärgi saavutamiseks kaasfinantseeringu peale käesoleva
lepingu sõlmimist, peab toetuse saaja sellest EIS-i teavitama.

2. LEPINGU OBJEKT
2.1. Lepingu objektiks on Eesti Interneti SA poolt antava toetuse (edaspidi „toetus“)
toetuse saajale üleandmine ja selle toetuse saaja poolt kasutamine lepingus ja selle
juurde kuuluvates dokumentides määratletud eesmärgil ning tingimustel.
2.2. Toetuse sihtotstarbeliseks kasutamiseks loetakse toetuse lepingule vastavat,
säästlikku ja majanduslikult põhjendatud kasutamist toetuse kasutamise eesmärgi
saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimisel.

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Toetuse saaja:
3.1.1. kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja hoidub toetuse arvelt lepingus sätestamata
kulude katmisest, sealhulgas lepingu sõlmimisega seonduvate kulude katmisest;
3.1.2. tagab oma- või kaasfinantseeringu nõude täitmise, juhul kui see on nõutav;
3.1.3. esitab toetuse andjale toetuse kasutamise kohta asjakohast ja õiget
informatsiooni, esitades toetusest tehtud väljamaksete kohta toetuse kasutamise
aruandeid eritingimustes määratud ajal vastavalt lepingus määratud vormile ja
tingimustele;
3.1.4. esitab toetuse andja nõudmisel raamatupidamise kulu- ja maksedokumentide
kinnitatud koopiad toetuse arvelt tehtud kulude kohta. Samuti tuleb toetuse saajal
toetuse andja nõudmisel esitada toetuse andjale raamatupidamise kulu- ja
maksedokumentide kinnitatud koopiad omafinantseeringu ja/või kaasfinantseeringu
arvelt teostatud kulude kohta;
3.1.5. tagastab toetuse andja nõudmisel lepingus sätestatud toetuse kasutamise
perioodil kasutamata jäänud toetuse või selle osa Eesti Interneti SA pangakontole 10



(kümne) tööpäeva jooksul arvates vastava nõude esitamisest või taotleb vajaduse korral
ning objektiivse põhjenduse olemasolul lepingu pikendamist, esitades vastava kirjaliku
taotluse toetuse andjale koos toetuse kasutamise aruandega;
3.1.6. võimaldab toetuse andjal või tema poolt määratud isiku(te)l kontrollida toetuse
kasutamise aruandluse õigsust, toetuse saamise tingimuseks olevate asjaolude
paikapidavust ja toetuse kasutamise sihipärasust ja mõjusust ning muude lepingu
tingimuste täitmist;
3.1.7. tagab lepingu üldtingimuste punktis 3.1.6 nimetatud kontrolli teostamiseks
juurdepääsu oma asjakohasele dokumentatsioonile ja ruumidesse;
3.1.8. teavitab toetuse andjat viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis,
näidates ära vastavad põhjused, kui ilmneb objektiivne vajadus toetuse kasutamiseks
erinevalt lepingus sätestatust või kui ilmnevad asjaolud, mis takistavad või mõjutavad
või mis võivad takistada või mõjutada toetuse lepingujärgset kasutamist;
3.1.9. vastab toetuse andja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis järelepärimistele
lepingu täitmise kohta samas vormis 10 (kümne) tööpäeva jooksul;
3.1.10. peab toetuse kohta eraldi raamatupidamisarvestust vastavalt raamatupidamise
seadusele, v.a juhul, kui toetuse saaja ei ole raamatupidamiskohustuslane. Juhul kui
toetuse saaja ei ole raamatupidamiskohustuslane, siis on ta kohustatud toetusena
saadud raha kohta pidama eraldi kuluarvestust, sealhulgas säilitama tehtud kulutusi
tõendavad maksedokumendid raamatupidamise seaduses sätestatud tähtaja jooksul;
3.1.11. kannab omal riisikol ja oma vahendite arvel toetust ületavad kulud, mis
seonduvad toetuse kasutamise eesmärgi saavutamisega;
3.2. Toetuse andja:
3.2.1. kannab toetuse toetuse saaja arvelduskontole vastavalt lepingus toodud
tingimustele;
3.2.2. võib ühepoolselt omal äranägemisel muuta toetuse maksegraafikut, teatades
sellest kirjalikult toetuse saajale, kui muutub toetuse kasutamise vajadus või ulatus
võrreldes maksegraafikus sätestatuga, sh juhul, kui toetuse kasutamise vajaduse või
ulatuse muudatus selgub lepingu üldtingimuste punktis 3.1.6 sätestatud kontrolli käigus.

4. VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISE EEST
4.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele
poolele tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust selle
kahju täies ulatuses.
4.2. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral
on toetuse andjal õigus esitada toetuse saajale nõue rikkumise kõrvaldamiseks, andes
toetuse saajale rikkumise kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja (sõltuvalt rikkumise
asjaoludest jms). Juhul kui tegemist on olulise rikkumisega, ei pea toetuse andja toetuse
saajale rikkumise kõrvaldamiseks täiendavat tähtaega andma.
4.3. Lepingu olulise rikkumise esinemisel, sh kui toetuse saaja ei kõrvalda rikkumist
selleks antud tähtaja jooksul või ei teata sama tähtaja jooksul rikkumist objektiivselt
vabandavatest asjaoludest, on toetuse andjal õigus leping ühepoolselt erakorraliselt
lõpetada, teatades sellest vastava kirjaliku avaldusega toetuse saajale.
4.4. Toetuse saaja poolt lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmisel või
mittenõuetekohasel täitmisel on toetuse andjal õigus nõuda toetuse saajalt leppetrahvi
tasumist kuni 10% (kümne protsendi) ulatuses toetusest ning vastavalt toetuse andja
äranägemisele kogu toetuse või selle osa tagastamist.
4.5. Toetuse saaja tagastab toetuse (või selle osa) ja tasub leppetrahvi 10 (kümne)
tööpäeva jooksul arvates toetuse andja vastavasisulise nõude kättesaamisest.
4.6. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral on toetuse andjal õigus esitada
toetuse saajale viivisenõue 0,065% (null koma null kuuskümmend viis protsenti) päevas
tähtaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
4.7. Lepingus sätestatud leppetrahvid on kokku lepitud kohustuste täitmisele
sundimiseks.
Leppetrahvi nõudmine ei mõjuta toetuse andja õigust nõuda toetuse saajalt täiendavalt
ka kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist.
4.8. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei
loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõuna



käsitavad pooled võlaõigusseaduse § 103 lg-s 2 nimetatud asjaolusid. Pool, kelle tegevus
lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on
kohustatud sellest koheselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama teisele
poolele. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb lepingu lõpptähtaeg nimetatud
asjaolude esinemise perioodi võrra. Pool peab vääramatu jõu asjaolude äralangemisel
lepingut täitma asuma. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu on poole lepingust tulenevate
kohustuste täitmine takistatud enam kui 60 (kuuskümmend) kalendripäeva järjest, võib
kumbki pool lepingu lõpetada.

5. TEADETE ESITAMINE JA VOLITATUD ESINDAJAD
5.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul telefoni, e-posti või posti teel. Juhul kui teate
edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad teated
olema edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks poolte lepingu lõpetamise
avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu
rikkumisest jms. Kirjaliku vormiga on võrdsustatud digitaalselt allkirjastatud vorm.
5.2. Lepinguga seotud teated edastatakse teisele poolele lepingus märgitud
kontaktandmetel. Kontaktandmete muutusest on pool kohustatud koheselt informeerima
teist poolt. Juhul kui pool on lepingu kehtivuse aja jooksul muutnud oma
kontaktandmeid ning ei ole sellest teist poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
informeerinud, loetakse teade poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud kõige
viimastel poole poolt teatatud kontaktandmetel.
5.3. Kirjalik teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on üle antud allkirja vastu
või kui teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga poole poolt teatatud
aadressil ja postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva. E-posti teel, sh
digitaalselt allkirjastatud dokumentide, saatmise korral loetakse teade kättesaaduks
kohale jõudmise teates märgitud kellaajal või e-kirjas näidatud saatmise kellaajal.
5.4. Poolte volitatud esindajad on määratud eritingimustes. Toetuse andja volitatud
esindajal on õigus esindada toetuse andjat kõikides lepingu täitmisega seotud
küsimustes, v.a lepingu mahu suurendamine või lepingu objekti muutmine.

6. LÕPPSÄTTED
6.1. Leping jõustub allakirjutamisest poolte poolt ja kehtib kuni lepingust tulenevate
õiguste realiseerimise ja kohustuste täitmiseni. Lepingu tingimusi võib muuta ainult
poolte vahelise kirjaliku kokkuleppega. Toetuse väljamakse tähtaegu võib muuta ka
poolte volitatud esindajate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokkuleppel,
kusjuures toetuse kogumahtu ei või poolte volitatud esindajad muuta.
6.2. Toetuse andjal on õigus leping ilma etteteatamise tähtaega järgimata erakorraliselt
ühepoolselt lõpetada, kui toetuse saaja suhtes algatatakse likvideerimis- või
pankrotimenetlus.
6.3. Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma olemuse tõttu
kehtivad ka pärast lepingu lõppemist (nt dokumentide säilitamise kohustus jms).
6.4. Pooled on kokku leppinud, et pooltel on õigus loovutada lepingust tulenevaid ja
sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise poole eelneval
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul.
6.5. Lepingule kohaldatakse Eesti õigust. Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus
olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Kui
kirjeldatud juhul on tegemist imperatiivsete sätetega, millest erinevalt ei saa kokku
leppida, viiakse seadusega vastuolus olevad sätted esimesel võimalusel kehtiva
regulatsiooniga kooskõlla.
6.6. Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel
lahendada, antakse lahendamiseks Harju maakohtule.
6.7. Juhul kui tähtajalise lepingu pikenemisel on üldtingimused võrreldes eelnenud
perioodiga muutunud ja toetuse andja on toetuse saajat üldtingimuste muutumisest
informeerinud, siis loetakse alates lepingu tähtaja pikenemisest kehtivaks uued
üldtingimused.
6.8. Leping ja selle lisad on avalikud ning neid võidakse avaldada toetuse andja
veebilehel.
6.9. Üldtingimused on koostatud 4 (neljal) lehel.


