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Taotluse rahuldamine

SA  Keskkonnainvesteeringute  Keskuse  (KIK)  nõukogu  otsustas  16.06.2020 koosolekul
toetada Teie projekti nr 17178 "Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine"
taotlust  39 167.00 euroga  järgmistel tingimustel.

Hindamistöörühm  on  lisanud  projektile  meeldetuletuse,  et  hanke  korraldamisel  tuleb
arvestada atmosfääriõhu kaitse seaduse § 62 lõike 2 nõudega.

Projekti  rahastatakse  keskkonnaministri  31.  jaanuari  2020.  a  määruse  nr  10
"Keskkonnaprogrammist  toetuse  andmise  kord  ja  tingimused"  (edaspidi:  määrus)  ja  KIKi
nõukogu otsuse järgi. Lisainfot leiate KIKi kodulehelt https://kik.ee/et/elluviimine. 

Taotluse  rahuldamise  otsus  on  eelotsus  projekti  rahastamiseks.  Keskkonnaministri  
31.  jaanuari  2020.  a  määruse  nr  10 § 42 lõike  3 järgi  tekib toetuse saamise õigus pärast
sihtfinantseerimise lepingu (SFL) sõlmimist. 

Projekti elluviimisel arvestage:

1.  Hangete korraldamise nõuded

KIK ei arvesta üldjuhul  taotluse  juurde esitatud hinnapakkumusi.  Need esitatakse  projekti
hinnangulise eelarve koostamiseks. KIK sõlmib SFLi pärast nõuetekohaste hangete tegemist
ja kontrollib enne lepingu sõlmimist hangete läbiviimise õiguspärasust. 

2. SFLi sõlmimine ja esitamise tähtaeg

Toetuse saamiseks esitage andmesüsteemis KIKAS SFL koos  kohustuslike dokumentidega
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 6 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsusest.
SFLi esitamise viimane tähtpäev on 16.12.2020 

SFLi esitamisega hilinemisel võib KIK keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määruse nr 10
§ 42 lg-st 6 tulenevalt toetust vähendada või keelduda SFLi sõlmimisest. 

3. Projekti elluviimise tähtaeg
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Projekt tuleb ellu viia taotluses kavandatud perioodi jooksul. Vastavalt keskkonnaministri 31.
jaanuari  2020.  a  määruse  nr  10  §  11  lg-le  1  lõpeb  toetuse  kasutamise  õigus  24 kuu
möödumisel rahastamisotsuse tegemisest. Põhjendatud juhtudel on seda perioodi võimalik
maksimaalselt pikendada 6 kuu võrra. 

Põhjendatud  juhtudel  on  KIKil  õigus  nõuda   lisatingimuste  täitmist,  et  tagada  toetuse
sihipärane kasutamine ja KIKi nõukogu otsuse täitmine. 

Eeltoodud tingimuste täitmine on toetuse saajale kohustuslik ja KIK loeb selle kirja sõlmitava
SFLi lahutamatuks osaks.
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