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1. PROGRAMMIST RAHASTATAVATE PROJEKTIDE VALIKU
ÜLDISED EESKIRJAD
Euroopa Pagulasfondi (edaspidi „EPF”) 2009. aasta aastaprogrammi raames kaasrahastatavad
projektid valitakse kooskõlas Eesti Vabariigi siseministeeriumi (edaspidi „siseministeerium”)
Euroopa Pagulasfond III (2008–2013) mitmeaastase programmiga kehtestatud ühtse haldusja kontrollisüsteemiga. Üksikasjalikud menetluste kirjeldused sisaldavad EPF vastutava
asutuse menetluskäsiraamatus, mis võetakse siseministeeriumis vastu sisedokumendina.
Süsteem on loodud EPFist kaasrahastatavate projektide rakendamiseks üksikprojektide
(avatud projektikonkursside ja pakkumismenetluste kaudu) ja riiklike projektide kaudu.
2008. aasta programmis valitakse kaasrahastatavad projektid
projektikonkursi / iga-aastaste avatud projektikonkursside alusel.

iga-aastase

avatud

1.1. HUVIDE KONFLIKTIDE VÄLTIMINE
Vastutav asutus peab tagama valikuprotsessi läbipaistvuse ning kaasama mehhanismid, et
vältida mis tahes huvide konflikti. Nimetatud konflikti vältimise reegel on siduv järgmistes
valdkondades ja järgmistele kaasatud isikutele:



1.2.

üksikprojektide valik ja pakkumismenetlus – isikud, kes on volitatud hindama
üksikprojektide toetuse taotlusi või kes kontrollivad kõnealuseid protsesse, ei tohi
osaleda üksikprojektide rakendamisel üksikprojekti toetuse saaja nimel;
üksikprojektide rakendamine, järelevalve ja hindamine – isikud, kes täidavad
vastutava isiku ülesandeid seoses üksikprojektide finantsjuhtimise, järelevalve ja
hindamisega, ei tohi osaleda üksikprojektide elluviimisel toetuse saajana.
ÜKSIKPROJEKTIDE VALIMINE

EPFi 2008. aasta rahaliste vahendite eraldamine korraldatakse projektikonkursside kaudu.
Vastutav asutus koostab koostöös siseministeeriumi asjaomaste osakondadega konkursikutsed
ja selle lisad (toetuse taotlemise vormid ja eelarve, suunised taotlejale, toetuslepingu näidise
ja muud täiendavad dokumendid).
Kutse avaldatakse nii, et teave on üldsusele kättesaadav – kogu Eesti territooriumil
kättesaadavates ajalehtedes ja siseministeeriumi veebilehel. Osaleda võivad Eestis tegutsevad
valitsusvälised organisatsioonid, riigiasutused, maavalitsused, kohalikud omavalitsused,
maavalitsuste ja kohalike omavalitsuse üksuste liidud, mittetulundusorganisatsioonid, era- või
avalik-õiguslikud ettevõtted ning rahvusvahelised organisatsioonid. Vastutav asutus tagab
esitatud ettepanekute hindamise mittediskrimineerival alusel ja võrdse kohtlemise.
Enne toetuse taotluste esitamist korraldab vastutav asutus teabepäeva(d) eesmärgiga pakkuda
toetuse taotlejatele abi projektide koostamisel, nii et need vastaksid täielikult abikõlblikkuse
eeskirjadele ja muudele fondi nõuetele.
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Toetuse taotluste haldusliku hindamise teostavad vastutava asutuse töötajad, täites selleks
koostatud tabeli. Vastutav asutus kaasab kaheetapilisse hindamismenetlusse kõik
konkursikutsele vastavad toetuse taotlused:



järelevalvekomitee vastutab kaasrahastatavate projektide valimise eest. Komitee
kasutab selleks koostatud hindamiskriteeriume ning projektitaotluste hindamise
tabelit;
komitee esitab siseministeeriumi kantslerile ettepaneku tulemuste heakskiitmiseks.

Toetuslepingud allkirjastavad siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler ja toetuse saaja
seaduslik esindaja.
Pärast toetuse taotluste heakskiitmist korraldab vastutav asutus koolitused, et pakkuda toetuse
saajatele abi projektide rakendamisel.
Soovituslik ajakava
Konkursikutse avaldamine:
Toetuse taotluste esitamise tähtpäev:
Toetuse taotluste hindamine ja valimine:
Toetuslepingute sõlmimine:
Üksikprojektide rakendamine:

2.

jaanuar 2009
veebruar 2009
veebruar 2009 – märts 2009
märts 2009 – aprill 2009
märts 2009 – detsember 2009

MUUDATUSED ÜHTSES HALDUS- JA KONTROLLISÜSTEEMIS

Haldus- ja kontrollisüsteemis ei ole Euroopa Komisjonile edastatud versiooniga võrreldes
muudatusi tehtud.

3.

VALITUD PRIORITEETIDE KOHASELT PROGRAMMIST
TOETATAVAD MEETMED

2008. aasta programmiperioodi jooksul on eesmärk toetada meetmeid EPFi mitmeaastase
programmi (2008–2013) esimese ja teise prioriteedi raames. Rahalisi vahendeid kasutatakse
üksikprojektide kaudu. Iga prioriteedi raames toetatavaid meetmeid kirjeldatakse
üksikasjalikult allpool.
Määratletud eesmärke kontrollitakse ja hinnatakse mõõdetavate näitajate abil. Iga prioriteedi
jaoks määratletud näitajatega mõõdetakse toetatud meetmetega saavutatud edusamme.
Seepärast ei ole loetletud eri näitajate esialgseid väärtusi. Kvantifitseerimata tulemusi ja
sagedusnäitajaid jälgitakse kvalitatiivselt ja hinnatakse sõnalise kirjelduse alusel, milles
näidatakse, mil määral on nendega saavutatud määratletud eesmärk.
3.1.

ESIMESE PRIORITEEDI RAKENDAMISE MEETMED

Ühenduse õigustikus varjupaigapoliitika valdkonnas sätestatud põhimõtete ja meetmete
rakendamine, kaasa arvatud integratsioonieesmärkidega seotud põhimõtete ja meetmete
rakendamine.
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3.1.1. Tegevuseesmärk nr 1
Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine
1) Meetme eesmärk ja reguleerimisala
Varjupaigasüsteemi eesmärgiks on kaitsevajaduse hindamine ning kaitse tagamine selleks
õigustatud isikutele. Selleks on vajalik võimalikult kiire ja efektiivne varjupaigamenetlus.
Nõuete täitmiseks korraldatakse järgmised koolitused:





varjupaigamenetlusega kokku puutuvate ametnike (ennekõike piirivalveameti,
kodakondsus- ja migratsiooniameti ning siseministeeriumi töötajate) koolitamine,
sealhulgas õppereisid;
varjupaigamenetlusega kokku puutuvate ametnike (ennekõike piirivalveameti ning
kodakondsus- ja migratsiooniameti töötajate) koolitamine haavatavate gruppide
menetluse erisustega arvestamiseks (nt laste, piinamis-, seksuaal- ja muu
vägivallaohvrite menetlus);
kodakondsus- ja migratsiooniameti ametnike koolitamine ja kursused seoses Dublini
menetlusega.

2) Oodatavad toetuse saajad
Oodatavad toetuse saajad on riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised
organisatsioonid.
3) Vajaduse korral põhjendused projektide puhul, mida rakendab otseselt vastutav
asutus täidesaatva organina
Vastutav asutus ei rakenda projekte otseselt.
4) Oodatavad kvantifitseeritud tulemused ja kasutatavad näitajad
EPFi projektide tulemuslikkuse ja kasulikkuse hindamisel kohaldatakse järgmisi näitajaid:
Näitaja
Toetatud projektide arv
Korraldatud koolituste arv
Koolitatud ametnike arv
Täiustatud varjupaigamenetlus seoses
teadlikkusega sihtrühmas

Näitaja liik
väljund
väljund
väljund
mõju

Sihtväärtus
2
6
60
jah/ei

5) EÜ rahastamise nähtavus
Projekti toetamine EPFi vahenditest ja selle kaasrahastamine ministeeriumi rahalistest
vahenditest peab iga projektiga seotud tegevuse puhul olema selgesti nähtav.
Lõpliku abisaaja kohustused seoses projekti EPFist kaasrahastamise
määratletakse toetuslepingus ning lõplike abisaajate suunistes:
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kui toetuse saaja edastab või esitab kas suuliselt või kirjalikult mis tahes teavet
projekti kohta, sealhulgas konverentsidel või seminaridel, peab ta osutama asjaolule,
et tegevusi on rahastanud EL Euroopa Pagulasfondi kaudu ning siseministeerium;
kõikidele projekti tegevustega seotud dokumentidele (sealhulgas reklaammaterjalid,
teabelehed, trükised jne) peab olema trükitud ELi ja siseministeeriumi logo ning
avaldus, et „Projekti kaasrahastavad Euroopa Pagulasfond ja EV siseministeerium”;
ELi ja siseministeeriumi logo tuleb paigaldada kõikidele seadmetele, mis on soetatud
projekti tegevuste elluviimiseks, ning samuti toetuse saaja ruumidesse, milleks EPFist
ja siseministeeriumi eraldatud rahalisi vahendeid on kasutatud;
igal trükisel, mis kannab viidet EPFi ja siseministeeriumi osalemise kohta projekti
rahastamisel, peab märkima ka seda, et trükises avaldatud seisukohad kuuluvad
autorile ning et EÜ ega siseministeerium ei vastuta mingil moel avaldatud teabe
kasutamise eest.

6) Vajaduse korral vastastikune täiendavus sarnaste meetmetega, mida rahastatakse
EÜ teistest vahenditest
Projekti meetmed ei ole abikõlblikud rahastamiseks mis tahes muude EÜ välisabi ja
kahepoolse abi vahendite raames.

7) Finantsteave
Esimest meedet rahastatakse EPFi rahalistest vahenditest ja riikliku kaasrahastamise kaudu
suhtes 75% ja 25%. Erasektori kaasrahastamist ei kasutata. 2008. aasta programmist
rahastatavad kulud on abikõlblikud kuni 31. detsembrini 2009.
Ühenduse eraldis

A

Riiklik eraldis

B

Riiklik eraldis kokku

C=A+B

Erasektori eraldis
KOKKU

D
E=C+D

209 868,22 75,00%
eurot
69 868,22 25,00%
eurot
279 472,89 100,00%
eurot
0,00 eurot
0,00%
279 472,89 100,00%
eurot

3.1.2. Tegevuseesmärk nr 2
Varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine
1) Meetme eesmärk ja reguleerimisala
Varjupaigataotlejatele ning rahvusvahelise kaitse saanud isikutele tuleb anda teavet
integratsioonivõimaluste ja vabatahtliku tagasipöördumise kohta, samuti pakkuda neile
õigusabi ja sotsiaalset ning psühholoogilist abi.
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Nõuete täitmiseks korraldatakse järgmised koolitused:
 varjupaigataotlejate vastuvõtmisega tegelevate ametnike (nt varjupaigataotlejate
vastuvõtukeskuses töötavad isikud, tööturuameti ametnikud, sotsiaalministeeriumi
töötajad, rahvusvahelise kaitse saajatele sotsiaalse ja psühholoogilise abi pakkujad)
koolitamine, sealhulgas õppereisid;
 varjupaigataotlejatele sotsiaalse ning psühholoogilise abi pakkumine (sh
abiisikuteenuse pakkumine varjupaigataotlejatele ja rahvusvahelise kaitse saajatele
ning huvitegevuse arendamine vastuvõtukeskuses).
2) Oodatavad toetuse saajad
Oodatavad toetuse saajad on riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised
organisatsioonid.
3) Vajaduse korral põhjendused projektide puhul, mida rakendab otseselt vastutav
asutus täidesaatva organina
Vastutav asutus ei rakenda projekte otseselt.
4) Oodatavad kvantifitseeritud tulemused ja kasutatavad näitajad
EPFi projektide tulemuslikkuse ja kasulikkuse hindamisel kohaldatakse järgmisi näitajaid:
Näitaja
Toetatud projektide arv
Korraldatud koolituste arv
Täiendava abi saajate arv (sotsiaalabi, teabe,
haldusformaalsustega seotud abi pakkumine)
Vabaajategevustes osalejate arv
Ametnike ja teiste teenuseosutajate suurem teadlikkus
Varjupaigataotlejate paranenud vastuvõtutingimused

Näitaja
liik
väljund
väljund
väljund
väljund
mõju
mõju

Sihtväärtus
2
1
5
5
jah/ei
jah/ei

5) EÜ rahastamise nähtavus
Projekti toetamine EPFi vahenditest ja selle kaasrahastamine ministeeriumi rahalistest
vahenditest peab iga projektiga seotud tegevuse puhul olema selgesti nähtav.
Lõpliku abisaaja kohustused seoses projekti EPFist kaasrahastamise nähtavusega
määratletakse toetuslepingus ning lõplike abisaajate suunistes:
 kui toetuse saaja edastab või esitab kas suuliselt või kirjalikult mis tahes teavet
projekti kohta, sealhulgas konverentsidel või seminaridel, peab ta osutama asjaolule,
et tegevusi on rahastanud EL Euroopa Pagulasfondi kaudu ning siseministeerium;
 kõikidele projekti tegevustega seotud dokumentidele (sealhulgas reklaammaterjalid,
teabelehed, trükised jne) peab olema trükitud ELi ja siseministeeriumi logo ning
avaldus, et „Projekti kaasrahastavad Euroopa Pagulasfond ja EV siseministeerium”;
 ELi ja siseministeeriumi logo tuleb paigaldada kõikidele seadmetele, mis on soetatud
projekti tegevuste elluviimiseks, ning samuti toetuse saaja ruumidesse, milleks EPFist
ja siseministeeriumi eraldatud rahalisi vahendeid on kasutatud;
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igal trükisel, mis kannab viidet EPFi ja siseministeeriumi osalemise kohta projekti
rahastamisel, peab märkima ka seda, et trükises avaldatud seisukohad kuuluvad
autorile ning et EÜ ega siseministeerium ei vastuta mingil moel avaldatud teabe
kasutamise eest.

6) Vajaduse korral vastastikune täiendavus sarnaste meetmetega, mida rahastatakse
EÜ teistest vahenditest
Projekti meetmed ei ole abikõlblikud rahastamiseks mis tahes muude EÜ välisabi ja
kahepoolse abi vahendite raames.

7) Finantsteave
Esimest meedet rahastatakse EPFi rahalistest vahenditest ja riikliku kaasrahastamise kaudu
suhtes 75% ja 25%. Erasektori kaasrahastamist ei kasutata. 2008. aasta programmist
rahastatavad kulud on abikõlblikud kuni 31. detsembrini 2009.
Ühenduse eraldis

A

Riiklik eraldis

B

Riiklik eraldis kokku

C=A+B

Erasektori eraldis
KOKKU

D
E=C+D

69 868, 22 75,00%
eurot
23 289, 42 25,00%
eurot
93 157, 63 100,00%
eurot
0,00 eurot
0,00%
93 157, 63 100,00%
eurot

3.1.3. Tegevuseesmärk nr 3
Valmisolek põgenike massiliseks sisserändeks
1) Meetme eesmärk ja reguleerimisala
Regulaarsete valdkondlike ja üldõppuste korraldamine hädaolukorra lahendamise kava
töökindluse testimiseks ja parandamiseks ning asjassepuutuvate ametkondade töö paremaks
koordineerimiseks. Nõuete täitmiseks korraldatakse järgmised koolitused:



kriisijuhtimise ja kavandamisega seotud õppe korraldamine pagulaste massilise
sissevoolu korral järgitava riikliku tegevuskava raames;
põgenike massilise sissevooluga seotud hädaolukorra lahendamisse kaasatud
ametnike koolitamine.

2) Oodatavad toetuse saajad
Oodatavad toetuse saajad on riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised
organisatsioonid.
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3) Vajaduse korral põhjendused projektide puhul, mida rakendab otseselt vastutav
asutus täidesaatva organina
Vastutav asutus ei rakenda projekte otseselt.
4) Oodatavad kvantifitseeritud tulemused ja kasutatavad näitajad
EPFi projektide tulemuslikkuse ja kasulikkuse hindamisel kohaldatakse järgmisi näitajaid:
Näitaja
Toetatud projektide arv
Korraldatud koolituste arv
Koolitatud ametnike arv
Valmisolek pagulaste massilise sissevooluga
toimetulekuks

Näitaja
liik
väljund
väljund
väljund
mõju

Sihtväärtus
1
2
15
jah/ei

5) EÜ rahastamise nähtavus
Projekti toetamine EPFi vahenditest ja selle kaasrahastamine ministeeriumi rahalistest
vahenditest peab iga projektiga seotud tegevuse puhul olema selgesti nähtav.
Lõpliku abisaaja kohustused seoses projekti EPFist kaasrahastamise nähtavusega
määratletakse toetuslepingus ning lõplike abisaajate suunistes:
 kui toetuse saaja edastab või esitab kas suuliselt või kirjalikult mis tahes teavet
projekti kohta, sealhulgas konverentsidel või seminaridel, peab ta osutama asjaolule,
et tegevusi on rahastanud EL Euroopa Pagulasfondi kaudu ning siseministeerium;
 kõikidele projekti tegevustega seotud dokumentidele (sealhulgas reklaammaterjalid,
teabelehed, trükised jne) peab olema trükitud ELi ja siseministeeriumi logo ning
avaldus, et „Projekti kaasrahastavad Euroopa Pagulasfond ja EV siseministeerium”;
 ELi ja siseministeeriumi logo tuleb paigaldada kõikidele seadmetele, mis on soetatud
projekti tegevuste elluviimiseks, ning samuti toetuse saaja ruumidesse, milleks EPFist
ja siseministeeriumi eraldatud rahalisi vahendeid on kasutatud;
 igal trükisel, mis kannab viidet EPFi ja siseministeeriumi osalemise kohta projekti
rahastamisel, peab märkima ka seda, et trükises avaldatud seisukohad kuuluvad
autorile ning et EÜ ega siseministeerium ei vastuta mingil moel avaldatud teabe
kasutamise eest.

6) Vajaduse korral vastastikune täiendavus sarnaste meetmetega, mida rahastatakse
EÜ teistest vahenditest
Projekti meetmed ei ole abikõlblikud rahastamiseks mis tahes muude EÜ välisabi ja
kahepoolse abi vahendite raames.

6) Finantsteave
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Esimest meedet rahastatakse EPFi rahalistest vahenditest ja riikliku kaasrahastamise kaudu
suhtes 75% ja 25%. Erasektori kaasrahastamist ei kasutata. 2008. aasta programmist
rahastatavad kulud on abikõlblikud kuni 31. detsembrini 2009.
Ühenduse eraldis

A

Riiklik eraldis

B

Riiklik eraldis kokku

C=A+B

Erasektori eraldis
KOKKU

D
E=C+D

69 868, 22 75,00%
eurot
23 289, 42 25,00%
eurot
93 157, 63 100,00%
eurot
0,00 eurot
0,00%
93 157, 63 100,00%
eurot

3.2. TEISE PRIORITEEDI RAKENDAMISE MEETMED
Võrdlusnäitajate ja hindamismeetodite väljatöötamine, et hinnata ja parandada
rahvusvahelise kaitse taotluste läbivaatamismenetluse kvaliteeti ning tugevdada
haldusstruktuure nende jõupingutustes, mis on suunatud liikmesriikidevahelisest
tihedamast praktilisest koostööst tulenevate probleemide lahendamisele.
3.2.1. Tegevuseesmärk nr 4
Hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine
1) Meetme eesmärk ja reguleerimisala
Arvestades varjupaigataotlejate vähesust ning sellest tulenevalt ka varjupaigataotluste
menetlejate kogemuse vähesust Eestis on äärmiselt oluline roll koostööl teiste riikidega.
Seetõttu on vajalik rahvusvahelise koostöö parandamine päritolumaade info ja
varjupaigamenetluse parima tava vahetamiseks.
Nõuete täitmiseks korraldatakse järgmised koolitused:


rahvusvahelise koostöö parandamine päritolumaade info ja varjupaigamenetluse
parima tava vahetamiseks õppereiside, seminaride ja töötubade kaudu.

2) Oodatavad toetuse saajad
Oodatavad toetuse saajad on riigiasutused, valitsusvälised organisatsioonid ja rahvusvahelised
organisatsioonid.
3) Vajaduse korral põhjendused projektide puhul, mida rakendab otseselt vastutav
asutus täidesaatva organina
Vastutav asutus ei rakenda projekte otseselt.
4) Oodatavad kvantifitseeritud tulemused ja kasutatavad näitajad
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EPFi projektide tulemuslikkuse ja kasulikkuse hindamisel kohaldatakse järgmisi näitajaid:
Näitaja
Toetatud projektide arv
Korraldatud koolituste arv
Koolitatud ametnike arv
Rahvusvahelise koostöö paranemine

Näitaja liik
väljund
väljund
väljund
mõju

Sihtväärtus
1
1
4
jah/ei

5) EÜ rahastamise nähtavus
Projekti toetamine EPFi vahenditest ja selle kaasrahastamine ministeeriumi rahalistest
vahenditest peab iga projektiga seotud tegevuse puhul olema selgesti nähtav.
Lõpliku abisaaja kohustused seoses projekti EPFist kaasrahastamise nähtavusega
määratletakse toetuslepingus ning lõplike abisaajate suunistes:
 kui toetuse saaja edastab või esitab kas suuliselt või kirjalikult mis tahes teavet
projekti kohta, sealhulgas konverentsidel või seminaridel, peab ta osutama asjaolule,
et tegevusi on rahastanud EL Euroopa Pagulasfondi kaudu ning siseministeerium;
 kõikidele projekti tegevustega seotud dokumentidele (sealhulgas reklaammaterjalid,
teabelehed, trükised jne) peab olema trükitud ELi ja siseministeeriumi logo ning
avaldus, et „Projekti kaasrahastavad Euroopa Pagulasfond ja EV siseministeerium”;
 ELi ja siseministeeriumi logo tuleb paigaldada kõikidele seadmetele, mis on soetatud
projekti tegevuste elluviimiseks, ning samuti toetuse saaja ruumidesse, milleks EPFist
ja siseministeeriumi eraldatud rahalisi vahendeid on kasutatud;
 igal trükisel, mis kannab viidet EPFi ja siseministeeriumi osalemise kohta projekti
rahastamisel, peab märkima ka seda, et trükises avaldatud seisukohad kuuluvad
autorile ning et EÜ ega siseministeerium ei vastuta mingil moel avaldatud teabe
kasutamise eest.

6) Vajaduse korral vastastikune täiendavus
rahastatakse EÜ teistest vahenditest

sarnaste

meetmetega,

mida

Projekti meetmed ei ole abikõlblikud rahastamiseks mis tahes muude EÜ välisabi ja
kahepoolse abi vahendite raames.

7) Finantsteave
Esimest meedet rahastatakse EPFi rahalistest vahenditest ja riikliku kaasrahastamise kaudu
suhtes 75% ja 25%. Erasektori kaasrahastamist ei kasutata. 2008. aasta programmist
rahastatavad kulud on abikõlblikud kuni 31. detsembrini 2009.
Ühenduse eraldis

A

Riiklik eraldis

B

Riiklik eraldis kokku

C=A+B

Erasektori eraldis

D
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87 335, 28 75,00%
eurot
29 111,76 25,00%
eurot
116 447,04 100,00%
eurot
0,00 eurot
0,00%
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KOKKU

4.

TEHNILINE ABI

4.1.

Tehnilise abi eesmärk

E=C+D

116 447,04 100,00%
eurot

Tehnilise abi vahendeid kasutavad siseministeerium kui vastutav ja auditeeriv asutus ning
rahandusministeerium kui III EPFi sertifitseeriv asutus järgmisteks tegevusteks:
 määratud asutuste ülesannete täitmisega seotud kulud (nt siseministeeriumi ja
rahandusministeeriumi alaliste majasiseste töötajate palgad);
 väliskonsultantide ülesannete täitmisega seotud kulud (nt tegevuskäsiraamatute
koostamine ja programmi hindamine);
 EÜ jaoks programmidokumentide ja hindamisaruannete koostamise ja tõlkimise
kulud;
 teabe levitamisega seotud kulud (nt konkursikutsete avaldamine).
4.2.

Oodatavad mõõdetavad tulemused
Näitaja
EPFiga seotud ülesandeid täitvate töötajate arv
Väliskonsultantide arv
Tõlgitud dokumentide arv (aastaprogrammid ja aruanded)
Avaldatud konkursikutsete arv

Sihtväärtus
5
2
4
3

4.3. EÜ rahastamise nähtavus
Vastutav asutus tagab nähtavuse alljärgneva abil:
 ELi märgi asetamine kõikidele vastutava asutuse vastuvõetud kirjalikele
dokumentidele ja materjalidele (projektikavandite konkursikutsed, juhtnöörid,
toetuse taotluse vormid jne);
 kõikide tehnilise abi vahenditest rahastatud tegevuste märgistamine järgmise
lausega: „Seda projekti kaasrahastatakse Euroopa Pagulasfondi kaudu”;
 osalejate teavitamine EPFi kaasrahastamiseeskirjadest.
Teave ja reklaam üldsusele
Enne toetuse taotluste esitamist korraldab vastutav asutus teabepäeva(d) eesmärgiga pakkuda
toetuse taotlejatele abi projektide koostamisel, nii et need vastaksid täielikult abikõlblikkuse
eeskirjadele ja muudele fondi nõuetele.
Pärast toetuse taotluste heakskiitmist korraldab vastutav asutus koolitused , et pakkuda toetuse
saajatele abi projektide rakendamisel.
EPFi kohta teavet pakkuval veebilehel teavitatakse üldsust mitmeaastasest programmist ja
kõikidest aastaprogrammidest. Veebilehel on ka III EPFi kaudu kaasrahastatavate
heakskiidetud projektide loetelu, toetuse saajate nimekiri ning eraldatud toetuse suurus.
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4.4. Finantsteave
Tehnilist abi rahastatakse EPFi rahalistest vahenditest ja riikliku kaasrahastamise kaudu
suhtes 75% ja 25%. Erasektori kaasrahastamist ei kasutata. Kooskõlas tehnilise abi kulude
abikõlblikkuse eeskirjadega on 2008. aasta programmist rahastatavad kulud abikõlblikud kuni
31. juunini 20102.

2

Ühenduse eraldis

A

Riiklik eraldis

B

Riiklik eraldis kokku

C=A+B

Erasektori eraldis
KOKKU

D
E=C+D

Komisjoni otsuse nr 2008/22/EÜ 11. lisa V osa lõige 3.
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65 126,18 75,00%
eurot
21 708,73 25,00%
eurot
86 834,91 100,00%
eurot
0,00 eurot
0,00%
86 834,91 100,00%
eurot

5.

RAHASTAMISKAVA PROJEKT
Aastaprogramm – Rahastamiskava projekt
Tabel – Ülevaatlik tabel

Liikmesriik: EESTI VABARIIK
Asjaomane aastaprogramm: 2008
Fond: EUROOPA PAGULASFOND III
Viide
prioriteedile
(eurodes)
Tegevus nr 1
Tegevus nr 2
Tegevus nr 3
Tegevus nr 4
Tehniline abi
KOKKU

Prioriteet nr 1
Prioriteet nr 1
Prioriteet nr 1
Prioriteet nr 2

Viide
konkreetsele
prioriteedile
(1)

Ühenduse
toetus
(a)
209 604,67
69 868,22
69 868,22
87 335,28
65 126,18
501 802,57

Riiklik
eraldis
(b)
69 868,22
23 289,41
23 289,41
29 111,76
21 708,73
167 267,52

Erasektori
eraldis
(c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KOKKU
(d= a+b+c)
279 472,89
93 157,63
93 157,63
116 447,04
86 834,91
669 070,09

% EÜ
(e=a/d)

Osa
kogusummast
(f=d/kogu d)

75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%
75,00%

41,77%
13,92%
13,92%
17,40%
12,98%
100,00%

