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OTSUS 

taotluse rahuldamise kohta 

Sihtasutus Archimedes (registrikood: 80011561; aadress: Koidula 13a, 10125 Tallinn) 

struktuuritoetuste agentuur (edaspidi rakendusüksus) teeb otsuse meetme „Eesti T&A 

rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes 

teadusalgatustes“ tegevuse “Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja 

kõrgkoolidele“ raames Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (registrikood: 70003980; aadress: Kännu 

67, Tallinn) poolt esitatud taotluse projektile "Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh 

SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine 

(Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt“ (struktuuritoetuse riiklikus registris nr. 2014-

2020.4.01.16-0047) struktuuritoetuse saamise kohta. 

Otsuse õiguslikud alused 

Otsuse tegemise aluseks on perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi: STS) § 8 

lg 2 p 2 ja § 22 lg 1, haridus- ja teadusministri 08.04.2015 määruse nr 17 „Institutsionaalne 

arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ (edaspidi: Määrus) § 23 lg-d 

1, 2, 4 ja 8 ning Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133 „Perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse andmise 

tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi: taotluste menetlemise määrus) § 8 lg-d 1, 4, 6 ja 

7. 

Otsuse faktilised asjaolud 

23.10.2015 esitas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ettepaneku "Tehnoloogiamooduli välja 

töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade 

ühendamine“ (registreeritud dokumendiregistris nr 26.36-2/1164). Vastavalt Määruse §-le 14 ja 

rakendusüksuse poolt kinnitatud (kooskõlastatult Haridus- ja Teadusministeeriumiga) 

hindamisjuhendile ja hindamiskomisjoni töökorrale toimus Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 

poolt esitatud ettepaneku hindamine ning läbirääkimised. Hindamiskomisjoni ettepanekust 

lähtuvalt esitas rakendusüksus Haridus- ja Teadusministeeriumile ettepaneku investeeringut 

sisaldava projekti arvamiseks investeeringute kava eelnõusse (registreeritud 

dokumendiregistris nr 26.36-1/2058/2016/). Vabariigi Valitsus kinnitas 10.06.2016 

investeeringute kava nr 204, mille kohaselt projektile eraldatava toetuse suurim summa on 750 

000 eurot (toetuse suurim osakaal abikõlblikest kuludest 95 %). 
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26.10.2016 esitas Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (esindusõiguslik isik: Ülle Ernits; isikukood: 

46212070215) taotluse projektile „Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine 

ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) 

- investeeringu projekt“ (registreeritud dokumendiregistris nr 26.36-2/1249) toetuse saamiseks 

summas 749 999,99 eurot. 

Rakendusüksus kontrollis taotluse menetlemise käigus taotleja vastavust Määruse §-s 19 

esitatud nõuetele ja taotluse vastavust Määruse §-s 21 sätestatud nõuetele, niisamuti 

investeeringute kavale, ning tunnistas taotleja ja taotluse “Tehnoloogiamooduli välja 

töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade 

ühendamine (Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt“ nõuetele vastavaks. Rakendusüksus 

informeeris eeltoodust taotluse esitajat, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, 10.12.2016 edastatud e-

kirjaga (rakendusüksuse kiri nr 26.36-2/1249-10). 

Tuginedes taotluste menetlemise määruse § 8 lg-le 6 on taotlus ja selle kohta täiendavalt 

esitatud teave käesoleva otsuse lahutamatu lisa. 

Arvestades eeltoodut ja tuginedes Määruse § 23 lg-dele 1, 2 ja 4 ning taotluste menetlemise 

määruse § 8 lg-le 1, rakendusüksus 

o t s u s t a b: 

rahuldada Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (edaspidi toetuse saaja) poolt esitatud taotlus 

taotletud mahus ja anda projektile “ Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi 

loomine ning Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine 

(Tervise tehnosahver) - investeeringu projekt“ (taotluse registreerimisnumber 

struktuuritoetuse riiklikus registris 2014-2020.4.01.16-0047) struktuuritoetust 

alljärgnevatel tingimustel: 

1. Projekti “Tehnoloogiamooduli välja töötamine, sh SAHVRi loomine ning Tallinna 

Tervishoiu Kõrgkooli õppehoone majatiibade ühendamine (Tervise tehnosahver) - 

investeeringu projekt“ (edaspidi projekt) kogumaksumus on 789 473,68 (seitsesada 

kaheksakümmend üheksa tuhat nelisada seitsekümmend kolm eurot ja kuuskümmend 

kaheksa senti) eurot, millest projekti abikõlblikud kulud on summas 789 473,68 

(seitsesada kaheksakümmend üheksa tuhat nelisada seitsekümmend kolm eurot ja 

kuuskümmend kaheksa senti) eurot. Maksimaalne toetus projektile on 749 999,99 

(seitsesada nelikümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa eurot ja 

üheksakümmend üheksa) eurot, maksimaalselt 95% abikõlblike kulude 

kogumaksumusest. 
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2. Projekti eelarve aastate kaupa: 

 

 

Projekti 

tegevuse 

tunnus 

Projekti tegevuse nimetus 2016 2017 Abikõlblik 

summa 

kokku 

(EUR) 

Väljund: Tõusnud on tervishoiu valdkonna rakenduskõrgharidusõppe kvaliteet, suurenenud 

rahvusvahelistumine ning kasvanud on koostöö maht ettevõtetega. 

1 Teadus- ja õppehoonete rajamine – kõrgkooli 

Tallinna õppehoone majatiibade ühendamine 

juurdeehitusena, koos kiirabiauto 

simulatsiooniga 

0,00 789 473,68 789 473,68 

 Kokku 0,00 789 473,68 789 473,68 

 

3. Projekti eesmärk, toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava. 

3.1. Projekti eesmärk on tervem Eesti inimene ja turvaline tervishoiu valdkonna teenus, 

mida osutab kutsealaselt ja tehnoloogiliselt pädev spetsialist, kes õpib kaasaegses 

keskkonnas. 

3.2. Projekti toetatavad tegevused ja nende elluviimise eeldatav ajakava: 

Toetatav tegevus 
Planeeritud 

algus 

Planeeritud 

lõpp 

Teadus- ja õppehoone rajamine 01.11.2016 31.10.2017 

 

4. Toetatava tegevuse väljundnäitajad koos sihtväärtusega: 

 

Näitaja nimetus Mõõtühik Alg-

väärtus 

Vahetase 

(2018) 

Siht-

väärtus 

Näitaja: Üliõpilaste ja teadlaste arv (FTE), kes 

kasutavad uut või kaasajastatud infrastruktuuri 

Kasutajate 

arv 

1421 1539 1694 

 

5. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.11.2016 kuni 31.08.2022. 

6.  Toetuse maksmine. 

6.1. Toetust makstakse Määruse §-s 26 ja Vabariigi Valitsuse 01.09.2014 määruses nr 

143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks 

lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja 

kord“ (edaspidi: ühendmäärus) kehtestatud korras. Toetuse väljamaksete tegemisel 

lähtutakse STS §-dest 28 ja 29, ühendmääruse §-dest 11–15 ja 18 ning Määruses ja 

taotluse rahuldamise otsuses sätestatud maksete tegemise täpsustavatest tingimustest 

ja korrast. 
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6.2. Toetuse taotluse menetlemisel taotluses kirjeldatud planeeritavate kulude 

abikõlblikkust hinnatud ei ole. Projekti elluviimisel peavad abikõlblikud kulud 

olema kooskõlas ühendmääruses ja Määruses sätestatud kulude abikõlblikkuse 

tingimustega ja taotluse rahuldamise otsusega. Taotluse rahuldamise otsusega 

määratud abikõlblike kulude maht võib väheneda, kui projekti tegevuste, 

maksetaotluste menetluse või järelevalve käigus selgub, et tehtud kulud ei ole 

abikõlblikud. 

6.3. Tegelikud ja makstud kulud hüvitatakse vastavalt ühendmääruse § 14 lg 1 punktile 1. 

Väljamakseid osaliselt tasutud kuludokumentide alusel toetuse saajale ei tehta. 

Põhjendatud juhtudel võib toetuse saajale teha ettemakseid vastavalt Määruse § 26 

lg-des 3 ja 5 ning ühendmääruse §-s 18 toodud tingimustel. Rakendusüksus otsustab 

ettemakse teostamise kaalutlusõiguse alusel, hinnates ettemaksetaotlusega esitatud 

teavet ja dokumente ning arvestades toetuse saaja poolt esitatud põhjendusi. 

6.4. Lõppmakse tehakse pärast projekti kulude abikõlblikkuse, projekti tulemuste ja 

tegevuste sihttasemete saavutamist, kulude maksude tõendamist ning lõpparuande 

kinnitamist kooskõlas Määruse § 25 lg-ga 9. Lõpparuande kinnitamiseni makstakse 

toetusest välja kuni 95% projektile taotluse rahuldamise otsusega eraldatud toetuse 

summast. 

6.5. Toetuse saaja on käibemaksukohustuslane (registreerimise number EE100339516). 

Kuna projekti elluviimiseks soetatud või saadud kauba või teenuse sisendkäibemaks 

on käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav, siis on käibemaks projektis 

mitteabikõlblik. 

6.6. Toetuse saaja on esitanud koos taotlusega finantsanalüüsi (Tulu-kulu analüüs; 

seletuskiri „TTK tulu-kulu analüüs“), millest lähtuvalt projekt ei teeni puhastulu. 

6.6.1. Kui projektiga teenitakse projekti abikõlblikkuse perioodil tulu tuluallikatest, 

mida ei ole võetud nimetatud finantsanalüüsis projekti puhastulu 

kindlaksmääramise käigus arvesse, tuleb see Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määruse (EL) nr. 1303/2013 (ÜSM) Artikli 61 (3) kohaselt hiljemalt toetuse 

saaja esitatud lõplikust maksetaotlusest projekti abikõlblikest kuludest maha 

arvata. 

6.6.2.  Projekti abikõlblikke kulusid vähendatakse teenitud puhastulu võrra, mis saadi 

tegevuse teostamise käigus kuni toetusesaaja lõpliku maksetaotluse esitamiseni 

tuluallikatest, mida ei ole taotlusega koos esitatud finantsanalüüsis arvesse 

võetud. Kui kõik kulud ei ole kaasrahastamiseks kõlblikud, jaguneb puhastulu 

proportsionaalselt vastavalt rahastamiskõlbliku ja rahastamiskõlbmatu kulu 

osale (ÜSM artikkel 65 (8)). 

7. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord. 

7.1. Toetuse saaja esitab rakendusüksusele iga eelarveaasta maksetaotluste prognoosi, 

milles toodud andmed (tähtajad, summad) on aluseks maksetaotluste esitamisel, iga 

aasta 15. jaanuariks. 

7.2. Toetuse saaja esitab projekti aruande, vahe- ja lõpparuande rakendusüksuse poolt 

kinnitatud vormil, lähtudes Määruse §-s 25 sätestatust. Toetuse saaja esitab: 
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7.2.1. projekti aruande projekti elluviimise kohta koosjärgneva aasta tegevuskava ja 

eelarvega aruandeaastale järgneva aasta 15. jaanuariks. Toetuse saaja on 

kohustatud esitama projekti elluviimise järgsed aruanded rakendusüksuse 

nõudmisel; 

7.2.2. projekti lõpparuande 2 (kahe) kuu jooksul pärast projekti tegevuste lõppu, 

kuid mitte hiljem kui 31. detsember 2017. 

8. Toetuse saaja esitab maksetaotlused (rakendusüksuse poolt väljatöötatud vormil) ja punktis 

9.2. nimetatud aruanded koos nõutud teabe ja dokumentidega struktuuritoetuse riikliku 

registri (SFOS) kaudu. Juhul kui dokumentide ja teabe esitamine ei osutu registri 

vahendusel võimalikuks, siis tehakse seda registri väliselt dokumendivahetuskeskuse 

(DVK) või Sihtasutuse Archimedes kodulehe „Dokumendi saatmise vormi“ kaudu (vt 

http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/). 

9. Toetuse saaja poolt esitatud majandustegevuse andmetest (taotluse lisa „Majandustegevuse 

maht_püsikulude katmine MAJA 06.10.2016“) ilmneb, et projekti raames soetatud 

teadusuuringute taristut kasutatakse majandustegevuseks. Toetuse saaja esitab iga-aastaselt 

koos aruandega andmed projekti raames soetatud teadusuuringute taristu kasutamise aja 

aastase mahu ja sellest majandustegevuseks kasutamise aja kohta, mille alusel oleks 

võimalik hinnata, kas sellise tegevuse aastane maht ületab 20% teadusuuringute 

infrastruktuuri kasutuse üldisest aastasest mahust. Toetuse saaja esitab täpsustatud 

teadusuuringute taristuga seotud majandustegevuse mahu andmed (eristab teadusuuringute 

taristu muust taristust ja vajadusel korrigeerib majandustegevuse mahu andmeid) ja 

arvestamise metoodika kirjelduse 15. jaanuariks 2017 koos 2017. a tegevuskava ja 

eelarvega. 

10. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine toimub vastavalt STS §-s 22 sätestatule ning 

taotluse menetlemise määruse § 10 lg-s 2 ja Määruse § 24 lg-s 1 nimetatud asjaolude 

esinemisel. Toetuse saaja peab viivitamatult teavitama rakendusüksust kõigist esitatud 

andmete muudatustest ja asjaoludest, mis võivad mõjutada projekti elluviimist, kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis. 

11. Toetuse saaja on kohustatud: 

11.1. projekti elluviimisel täitma kõiki STS §-dest 24 ja 26, § 28 lg-st 3, samuti STS-i 

alusel antud õigusaktidest, Määruse §-st 27 ja taotluse rahuldamise otsusest 

tulenevaid kohustusi, sh. kasutama toetust taotluses ning Määruses sätestatud 

tingimustel ja eesmärkidel; 

11.2. järgima struktuuritoetuse kasutamisel kehtivaid teavitamisnõudeid ning toetuse 

kasutamisel näitama, et tegemist on Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi 

toetusega, kasutades selleks Euroopa Liidu struktuuritoetuse sümboolikat vastavalt 

Vabariigi Valitsuse 19.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 

struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide 

tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord; 

11.3. järgima hankimisel riigihangete seaduses sätestatut, kui ta on hankija riigihangete 

seaduse tähenduses; 

11.4. tagama lihtsustatud korras tellitavate teenuste ostmisel riigihangete seaduse § 19 

tähenduses või riigihanke korraldamisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 

http://archimedes.ee/tegevused/dokumendi-saatmine/
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lihthanke piirmäära, riigihanke kooskõla riigihangete seaduse §-s 3 nimetatud 

põhimõtetega kui riigihanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne 

5000 euroga või sellest suurem; 

11.5. tagama, et toetuse saaja raamatupidamises on projektiga seotud abikõlblikud ja 

mitteabikõlblikud kulud eristatud, kasutades selleks eraldi arvestussüsteemi või 

raamatupidamiskoode; 

11.6. tagama, et projekti investeeringuga seotud majandustegevuse (toodete ja teenuste 

pakkumine teataval turul) tulud ja kulud on raamatupidamises selgelt eristatud; 

11.7. säilitama kulu abikõlblikkust tõendavaid dokumente ja muid tõendeid vastavalt 

ÜSM artikli 140 lg-le 1 neli aastat, alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. 

juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus välja 

makstud, välja arvatud juhul, kui muus õigusaktis on sätestatud pikem tähtaeg. 

Rakendusüksus teavitab toetuse saajat dokumentide ja muude tõendite säilitamise 

tähtajast peale projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu; 

11.8. järgima Määruse § 7 lg-s 4 sätestatud puhastulu arvestamise korda; 

11.9. arvestama, et Määruse § 21 lg 2 punktis 4 nimetatud juhul (kui toetust kasutatakse 

majandustegevuseks ning sellise tegevuse aastane maht ületab 20% 

teadusuuringute infrastruktuuri kasutuse üldisest aastasest mahust) rakenduvad 

toetuse andmisel riigiabi reeglid (grupierandi määruse artiklis 26 toodud 

tingimused): 

11.10. tagama Määruse § 2 punktis 5 toodud investeeringu tegemisel kestvuse nõude 

täitmine vastavalt ÜSM artiklis 71 nimetatud juhul ja aja jooksul (viie aasta jooksul 

alates toetuse saajale lõppmakse tegemisest); 

11.11. võimaldama auditi ja järelevalve teostamist ning osutama selleks igakülgset abi, sh 

võimaldama audiitoril ja kontrollijal viibida projektiga seotud ruumides ja 

territooriumil, andma audiitorile ja kontrollijale projekti elluviimise, sealhulgas 

toetuse kasutamise kohta suulisi ja kirjalikke selgitusi ning andmeid, sealhulgas 

väljavõtteid raamatupidamisprogrammist ja pangakontost, ning võimaldama neil 

teha dokumentidest koopiaid ja väljavõtteid; 

11.12. maksma tagasi rakendusüksuse poolt tagasinõutava toetuse finantskorrektsiooni 

otsuses märgitud summas ja tähtajaks. Kui tagasimaksmise tähtpäevaks toetust 

tagasi ei maksta, peab toetuse saaja maksma viivist vastavalt STS §-s 49 

sätestatule, va. sama paragrahvi lg-s 2 kirjeldatud juhul; 

11.13. teavitama rakendusüksust viivitamata kirjalikult või kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis taotluses esitatud või projektiga seotud andmete muutumisest, 

projekti elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas pankrotimenetlusest, 

likvideerimismenetlusest, käibemaksukohustuslase registriandmete muutumisest, 

projekti odavnemisest või kallinemisest ning projektiga seotud vara üleandmisest 

teisele isikule või asutusele. 

12. Toetuse maksmise peatamise ja finantskorrektsiooni alused ning taotluse rahuldamise 

otsuse kehtetuks tunnistamise alused. 

12.1. Rakendusüksus võib maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult peatada 

STS § 30 lg-s 1 sätestatud alustel. 
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12.2. Rakendusüksusel on vastavalt STS §-dele 45-49 õigus nõuda toetuse saajalt toetuse 

osalist või täielikku tagastamist, kui toetuse saaja rikub STS-i või selle alusel antud 

õigusaktides sätestatud tingimusi või kaldub kõrvale taotluses või toetuse taotluse 

rahuldamise otsuses sätestatust. 

12.3. Finantskorrektsiooni otsus tehakse STS § 45 alusel ning ühendmääruse 4. peatükis 

sätestatud korras. Finantskorrektsiooni otsuses nimetatud tagasimaksmisele kuuluv 

toetus makstakse tagasi vastavalt STS §-le 48 ning ühendmääruse §-le 23. Toetuse 

tagasimaksmist võib ajatada vastavalt ühendmääruse §-le 24. 

12.4. Toetuse rahuldamise otsus võidakse täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistada 

STS § 22 lg-s 3 või § 47 lg-s 3 ning Määruse § 24 lg-s 4 nimetatud juhul. 

 

Käesoleva otsuse peale võib esitada STS § 51 lg 1, Määruse § 5 ja haldusmenetluse seaduse § 

71 lg 1, § 72 lg 1, § 73 lg 1 ja § 75 kohaselt vaide Sihtasutuse Archimedes kaudu Haridus- ja 

Teadusministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada 

saama oma õiguste rikkumisest. 

Käesolev otsus edastatakse toetuse saaja e-posti aadressile: info@ttk.ee. 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Eve Sild 

Sihtasutuse Archimedes juhatuse liige 

Otsuse koostaja: Kadrin Kergand 7300 804 

kadrin.kergand@archimedes.ee 
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