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Taotluse rahuldamine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas 21.06.2019 koosolekul
toetada teie projekti nr 16604 „Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide
läbiviimine 2019/2020 õppeaastal.“ taotlust 5 584.00 euroga.
Projekti rahastatakse keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13
"Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste
hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli
teostamise ning aruandluse kord", KIKi nõukogu otsuse ja KIKi keskkonnaprojektide
finantseerimise
korra
järgi.
Palun
tutvuge
nendega
KIK-i
kodulehel
https://kik.ee/et/elluviimine.
Taotluse rahuldamise otsus on eelotsus projekti rahastamiseks. Keskkonnaministri
17. veebruari 2006. a määruse nr 13 § 23 lõike 1 järgi tekib toetuse saamise õigus
sihtfinantseerimise lepingu (SFL) alusel. Toetuse kasutamiseks esitage 6 kuu jooksul alates
nõukogu rahastamise otsusest andmesüsteemis KIKAS https://kikas.kik.ee SFL. SFLi
esitamise aeg sõltub projektitaotluse tegevuskavast, kuid ootame seda hiljemalt 21.12.2019.
Hilinenud lepingu korral on KIKil õigus toetussummat vähendada või toetuse otsus tühistada.
Kui tegevustes toimub muudatusi, siis palun esitage need SFL lisade all.
KIK sõlmib toetuse saajaga SFLi alles pärast nõuetekohaste hangete tegemist. Hankeid tehes
juhinduge riigihangete seadusest ja KIKi finantseerimise korra punktist 10. Hangete
läbiviimisel lähtuge oma asutuse hankekorrast.
Palun viige SFLi vormistamisel andmesüsteemis KIKAS projekti lõpptähtpäev (lepingu
pealehel lahter „Projekti lepingu lõpp“) ja tegevuste lõpptähtpäev omavahel vastavusse jättes
ühe kuu dokumentide kogumiseks ja lõpparuande vormistamiseks ning esitage SFLi
lepingute sakil projekti teostamiseks sõlmitud teenuslepingud. Teenuste tellimisel juhinduge
asutuse hankekorrast.
Juhime tähelepanu, et maksimaalne toetuse määr 300 eurot on rühma/klassi või läbitava
õppeprogrammi (kui ühel õppeprogrammil osaleb mitu rühma/klassi) kohta ning KIK
kontrollib sellest piirsummast kinnipidamist kulude esitamisel. Palume õppeprogrammide ja
transpordi arvetel kajastada sisu õppeprogrammide ja sõitude kaupa.
KIKi jaoks on oluline Teiepoolne tagasiside läbitavate õppeprogrammide kohta. Seetõttu
palume programmil kaasas oleva õpetaja poolt lühidalt vastata kahele küsimusele:
1. Kas ja mil viisil läbitud õppeprogramm täitis oma eesmärki?
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2. Kas rakendatud metoodikad lähtusid laste east, programmi temaatikast, eesmärkidest
ja säästva arengu hariduse põhimõtetest ning olid tõhusad?
Eeltoodud tingimuste täitmine on toetuse saajale kohustuslik ja KIK loeb selle kirja sõlmitava
SFLi lahutamatuks osaks.
Põhjendatud juhtudel on KIKil õigus nõuda lisatingimuste täitmist, et tagada toetuse
sihipärane kasutamine ja KIKi nõukogu otsuse täitmine.
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