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Main principles
Peamised põhimõtted 

 Changes can take place only when project implementation has 
already started;

 Changes may not be implemented retroactively;

 Maximum amount of grant may not be increased;

 Extension of project implementation period is limited to expiry 
of financial decision and end of the Programme on 31 
December 2014;

 Any change should be discussed in the partnership and 
communicated to all partners by the Beneficiary.

Exceptional nature of changes!
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Peamised põhimõtted

 Muudatusi projektis saab hakata tegema alates 
projekti rakendamisest;

 Muudatusi ei saa rakendada tagasiulatuvalt;

 Maksimaalne toetuse suurus ei tohi suureneda;

 Projektide rakendamise periood on piiratud 
Programmi rahastuslepinguga, mis lõpeb 
31.12.2014;

 Kõik muudatused peavad olema partnerite vahel läbi 
arutatud ja Toetusesaaja poolt kooskõlastatud.

Muudatused on erandid!
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Main principles
Peamised põhimõtted 
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Involved parties
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Protsessis osalejad

Osaleja Roll

Teotusesaaja - Vastutab projekti muudatuste eest ja esindab projekti 
partnereid;

- Valmistab ette teatise / lepingu muutmise taotluse;

- Teeb koostööd Programmiga.

Ühine Tehniline 
Sekretatriaat
(ÜTS)

- Konsulteerib projekti;

- Võtab vastu ja kontrollib dokumente;

- On ÜKA tugistruktuur;

- Võtab vastu otsused väikeste muudatuste kinnitamise 
/ mitte kinnitamise kohta.

Ühine 
Korraldusasutus
(ÜKA)

- Kontrollib Lepingu muutmise taotlusi;

- Võtab vastu otsused suurte (oluliste) muudatuste 
kinnitamise/ mitte kinnitamise kohta.

Ühine
Seirekomitee
(ÜSK)

- Kaasatakse otsuste tegemisesse keeruliste 
(vaieldavate) projekti muudatuste korral.



Types of changes
Muudatuste tüübid

Minor changes (14 days)–

may be implemented without 

receiving a prior agreement of 
the Contracting Authority, but 
the Contracting Authority must 
be officially notified about them

Major modifications (30 
days) –

require a formal Addendum to 

the contract to be signed by the 
Contracting Authority and the 
Beneficiary before their 
implementation
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Väikesed muudatused (14 
päeva) -

võib rakendada ilma ühise 
korraldusasutuse (ÜKA) poolt 
eelnevat nõusolekut saamata, 
kuid ÜKA-d tuleb muudatustest 
teavitada

Suuremad muudatused (30 
päeva) -

nõuab ametlikku lepingu lisa 
taotlust. Muudatusi saab hakata 
rakendama peale lepingu lisa 
allkirjastamist ÜKA ja 
toetusesaaja poolt
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Insignificant deviations
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Ebaolulised kõrvalekalded

• Ebaolulised kõrvalekalded võivad olla näidatud 
vahearuandes ilms JTS kooskõlastuseta.

• Ebaolulised kõrvalekalded on:
 Toetusesaaja ja projekti partneri kontaktide muutus;

 Mitte oluline projekti tegevuste ajakava muutus;

 Tehnilise dokumentatsiooni mitte oluline korrektuur;

 Väikesed kõrvalekalded toodete kirjelduses;

 Muutused toodetes kuni 30% (näiteks esitlusmaterjalide, ürituste arv jne);

•Välja arvatud strateegiliste ja planeerimisdokumentide, tasuvusuuringute, 
uurimuste, tehnilise dokumentatsiooni ettevalmistamine ja muud üritused, 
mis mõjutavad projekti planeeritud tulemusi.

Konsulteerida ÜTS-ga!
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What are minor changes?
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«Väikesed» muudatused

• „Väikesed“ muudatused tegevustes ilma eelarvet mõjutamata:

a. projekti tulemuse suurendamine/„tugevdamine“ heakskiidetud meetmete 
suhtes (Aktivity Package);

b. projekti tegevuste pikendamine heakskiidetud meetmete suhtes;

c. uute tegevuste/tulemuste lisamine, kui on loogiliselt seotud projektis 
planeeritud tegevustega;

d. Toetusesaaja pangarekvisiitide muutmine;

e. projekti personali ja võtmeekspertide muutmine (näidatud eelarverubriigis 
(ER) 1 (Inimressursid) või ER5 (Teised kulud ja teenused).

• Eelarve muutused, mis ei mõjuta projekti peamist eesmärki  ja 
piirduvad järgmisega:

a. eelarve ümberjaotus ER sees;

b. eelarve muutused partnerite vahel, mis ei ületa 10% iga partneri ER-st;

c. muutused ER vahel, mis ei ületa 15% võttes arvesse algse eelarve jaotuse 
(välja arvatud ER10 (Administratiivkulud) ja ER8 (Ettenägematud kulud);

d. eelarverea tühistamine/lisamine .
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«Väikesed» muudatused: 
menetlus

Toetusesaaja Projektijuhtkonsultatsioon

JAH/EI

väikeste muudatuste kohta enne 

ametliku teatise esitamist

ÜTS: 
- Kontrollib dokumente; 
- (ei) kinnita (-b) 

muudatused.

ÜTS: 
- Vastab Toetusesaajale;
- Informeerib ÜKA

Kirjalik teatis Teotusesaajale 
muudatuste kinnitamise kohta

Kirjalik teatis Toetusesaajale 
muudatuste mitte kinnitamise 

kohta 
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What are major modifications?

1. Extension (up to 6 months but no later that 31.12.2014) or early closing 
of the Grant Contract;

2. significant changes in activities affecting basic purpose of project, but not 
questioning the grant award decision, and not opposing the equal 
treatment principle, including

• Changes in the project outputs and results set out in Activity Packages,

• Extension/alteration of project activities set out in Activity Packages,

• Addition of new project activities, outputs and results;

3. transfer between the BHs exceeding 15% of each total BH concerned;

4. transfer between project partners exceeding 10% of the total BH of each 
partner;

5. adding/deleting of the BH to/from the project budget;

6. use of Contingency Reserve (BH8) and change of Administrative Costs 
(BH10);

7. change of the Auditor by the Beneficiary;

8. changes in the partnership (drop out, addition, replacement).
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Suured muudatused

1. Teotuslepingu pikendamine (mitte kauem kui 6 kuud ja mitte kauemaks kui 
31.12.2014) või ennetähtaegne lõpetamine;

2. Olulised tegevuste muutused, mis mõjutavad projekti põhieesmärki, kuid ei 
muuda toetuslepingut küsitavaks ja ei ole vastuolus taotlejate võrdse 
kohtlemise põhimõtetega, sh

• projekti toodete ja tulemuste muutmine heakskiidetud meetmete suhtes,

• tegevuste pikendamine/muutmine heakskiidetud meetmete suhtes,

• uute tegevuste, toodete ja tulemuste lisamine projekti;

3. muutused ER vahel, mis ületavad 15% võttes arvesse algse eelarvejaotuse; 

4. muutused partnerite vahel, mis ületavad 10% iga partneri ER-st;

5. ER lisamine/kustutamine;

6. Ettenägematute kulude reservi kasutamine (ER8) ja muutused 
administratiivkuludes (ER10);

7. Toetusesaaja audiitori muutus;

8. muutused partnerluses (lahkumine, lisamine, partneri muutus).
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Suured muudatused: menetlus

Toetusesaaja Projektijuht
konsultatsioon

võimaluse kohta teha projektis suuri 

muudatusi (Toetuselepingu lisa)

JAH/EI

Toetuslepingu lisa 
taotlus

(3 originaali ja elktrooniline koopia)

ÜTS kontrollib:
- taotlust;
- põhjendatust;
- kaasnevaid dokumente;
- eelarve arvestust.

Võib nõuda lisainfot

Saadab aruande ÜKA

ÜKA:
- kontrollib taotlust, kaasnevaid dokumente ja ÜTS 

aruennet;
- võtab vastu otsuse;
- valmistab ette toetuslepingu lisa;
- kontrollib eelarve arvestust.

Võib nõuda lisainfot

Mõnedel juhtudel võib kaasata ÜMK otsuse 
vastuvõtmisesse

Toetuslepingu 
lisa (3 originaali)

Kirjalik 
teavitus
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Ownership of project results
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Projekti tulemuste omand

Milliseid projekti 
tulemusi saab 
omada?

• autori- ja omandiõigused;
• projekti dokumentatsioon;
• seadmed ja materiaalsed 

kaubad;
jne.

Toetuslepingu 
üldtingimuste 
artikkel. 7.1

Kes omab projekti 
tulemusi?*

• Toetusesaaja
• Projekti partnerid

Toetuslepingu 
üldtingimuste
artiklid 7.1 ja 
7.2

* Partnerite õigused on soovitatav kirjeldada Partnerlus kokkuleppes.

Kes võib vabalt 
projekti tulemusi 
kasutada?
(v.a. : materiaalsed 
kaubad)

• ÜKA
• Euroopa Komisjon

Toetuslepingu 
Üldtingimuste
artikkel 7.2

Kellele võib projekti
tulemused üle anda?

• Sihtgrupid ja/või
• Kasusaajad, kes asuvad 

Programmi poolt aktsepteeritud 
territooriumil.

Toetuslepingu 
eritingimuste
artikkel 7.3.6 
(7.2.9.)
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Use of project results

How the project results can be transferred?

1. Use Annex IX to GC “Standard Template for Transfer of 
Assets Ownership” (available on Programme website).

2. Transfer of project results should be made upon the Joint 
Managing Authority consent.

3. Eligible timing for transfer:

 Project implementation period,

 5 years after project lifetime. NB: it is strongly 
recommended to handle all transfers before the Grant 
Contract expires.
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Projekti tulemuste kasutamine

Kuidas saab projekti tulemusi üle anda?

1. Kasutage toetuslepingu lisa IX «Standartne näidis 
omandiõiguste üleandmiseks» (dokument on kättesaadav 
Programmi kodulehel).

2. Projekti tulemusi/ omandiõigusi võib üle anda peale ÜKA 
heakskiitu.

3. Õige aeg tulemuste üleandmiseks:

 Projekti kestel,

 5 aasta jooksul peale projekti lõppu.

NB: tungiv soovitus sooritada tulemuste üle andmise 
toimingud enne toetuslepingu kehtivuse lõppu.



Joint Technical Secretariat

Ühine Tehniline Sekretariaat

Thank you!

Aitäh!
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