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EESTI KUNSTIAKADEEMIA 
TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE PROJEKTIDE TEOSTAMISE JA TEENUSTE 

OSUTAMISE KORD 
 
 
1. Üldsätted 
1.1 Teadus- ja arendustegevuse projektide teostamise ja teenuste osutamise kord (edaspidi 
kord) reguleerib Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi EKA) struktuuriüksuste tegevust projektide 
taotluste ja teenuste pakkumuste ettevalmistamisel, algatamisel, täitmisel ning lõpetamisel. 
 
2. Kasutatavad mõisted 
2.1. projekt – riigi, avalik-õigusliku juriidilise isiku, eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise 
isiku, väljaspool Eestit paikneva või registreeritud avalik-õigusliku juriidilise isiku, 
eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku poolt ellukutsutud tegevuste kogum konkreetse 
tulemuse saavutamiseks. Projektil on kindel eelarve ja tegevuskava ning selle realiseerimine 
on piiritletud tähtajaga. Projekti kulud kaetakse täielikult või osaliselt eelpool nimetatud 
isikute poolt. Projekti tegevuste läbiviimise alus on rahastaja otsus või EKA ja rahastaja 
vaheline leping;  
2.2. teenus – tellija poolt heakskiidetud teadus- ja arendustegevus, mis viikse ellu tellijaga 
kokku lepitud ajakava alusel ning mida tellija rahastab täies ulatuses (100%). Teenuse 
osutamise aluseks on EKA ja rahastaja vaheline leping. Teenuse osutamine toimub 
projektidega sarnase korra alusel, mistõttu kasutatakse käesolevas korras teenuse kohta 
mõistet projekt; 
2.3. pakkumus – teenuse kirjeldus ja eelarve a) tellijale, kes tellib teostatava töö ja rahastab 
seda täies mahus b) riigihanke või lihtsustatud hanke kutsele;  
2.4. taotlus – rahastaja kehtestatud vormis ja tingimustel EKA poolt rahastajale esitatud 
projekti kirjeldus, eelarve ja muud nõutavad lisadokumendid, mis esitatakse projekti 
menetlevale asutusele või rakendusüksusele, kes haldab sihtotstarbelist toetusprogrammi või 
fondi; 
2.5. projekti juht – isik, kes vastutab projekti juhtimise ja elluviimise ning eelarve täitmise 
eest ja on aruandekohustuslik projekti algatava struktuuriüksuse juhataja ees. Projektijuht on 
kohustatud koheselt teatama asjaoludest, mis võivad põhjustada projekti mittetäitmist. Kui 
projektijuhiks määratakse isik väljastpoolt EKAt, sõlmitakse projektijuhiga leping projekti 
läbiviimisega seotud õiguste, kohustuste (s.h aruandekohustuse) ja vastutuse kohta. 
2.6. projekti nõustaja – EKA TAO töötaja, kes nõustab projekti meeskonda selle kogu 
elutsükli vältel.  
2.7. sildfinantseerimine – EKA eelarveliste vahendite arvel tehtavad väljamaksed 
sihtotstarbelist finantseeringut sisaldava projekti kulude katteks enne sihtfinantseeringust 
saadavate vahendite laekumist, mis taastatakse sihtfinantseeringu vahendite laekumisel; 
2.8. omafinantseering – EKA poolt projekti panustatavad rahalised või mitterahalised 
vahendid ja ressursid, mida ei kaeta koostööpartneri poolt ega sihtfinantseeringu arvel; 
2.9. abikõlbmatud kulud – EKA poolt tehtavad rahalised ja mitterahalised kulud, mida 
rahastaja oma tingimustes ei toeta aga mis on projekti elluviimise seisukohalt vajalikud; 
 
3.  Projektides osalevad EKA struktuuriüksused  
3.1. Teadus- ja arendusosakond (TAO) – kogub infot ja teavitab EKA struktuuriüksusi 
teadus- ja arendusprojektide rahastamisvõimaluste kohta, nõustab projektide meeskondi kogu 
projekti elutsükli vältel.  
3.2. Rahandusosakond (edaspidi RO) – nõustab eelarvete ja finantsaruandluse koostamisel 
ning auditite tegemisel, informeerib raamatupidamisnõuetest ja pakub raamatupidamisteenust. 
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3.3. EKA teaduskond, osakond või muu struktuuriüksus – reeglina projekte algatav ja teostav 
üksus.  
 
4. EKA osalemine projektides: 
4.1. juhtpartnerina – vastutab projekti sisulise elluviimise, tulemuste saavutamise eest ja 
eelarve järgimise eest projekti kogumaksumuse ulatuses; 
4.2. koostööpartnerina – viib läbi projektis talle määratud tegevused ja vastutab 
proportsionaalselt oma osalusele. 
 
5. Projektide algatamine ja ettevalmistamine 
5.1. Projekte võivad algatada kõik EKA struktuuriüksused. Kui projektis osaleb kaks või 
enam struktuuriüksust, otsustatakse projekti algatamise faasis, milline struktuuriüksus on 
ametlikult projekti algataja, kellega sellest tulenevalt kooskõlastatakse projekti otsused, 
kuidas jaguneb omafinantseering ja vastutus projekti läbiviimiseks vajalike kulude osas.  
5.2. Kui projekti algatajaks on koostööpartner, rahastaja või muu korra punktis 2.1 viidatud 
isik väljastpoolt EKAt, kuid vastutus projekti elluviimise eest on projekti reeglite kohaselt 
EKAl, sõlmitakse nimetatud isiku ja EKA vahel leping, mis sätestab poolte õigused ja 
kohustused projekti elluviimisel. 
5.3. Taotluse koostamisel lähtutakse rahastaja kehtestatud nõuetest, EKA regulatsioonidest ja 
kehtivatest õigusaktidest. Nõustamisteenuse saamiseks pöördub projekti algatav üksus TAO 
poole. 
5.4. Projekti eelarve koostamisel lähtutakse põhimõttest, et kõik projekti elluviimiseks 
vajalikud kulud on eelarves kajastatud (sh puhkusetasud, omafinantseering, üldkulud, 
kohustusliku auditeerimisega seotud kulud jms). Lähteandmed EKA üldkulude, töötasude (sh 
puhkusetasud ja puhkusereserv) ja maksude kohta annab taotlejale või pakkujale RO. Juhul, 
kui projekti läbiviimiseks vajalikud kulud, nt puhkusetasud ei ole eelarvestatud või on 
abikõlbmatud, kaetakse need vahendid taotluse esitava üksuse eelarvest. 
5.5. Projekti omafinantseeringu eelarvestamisel tuuakse välja omafinantseeringu 
allikas/allikad. Omafinantseeringu katmine kooskõlastatakse finantsallika käsutajaga enne 
taotluse esitamist. EKA töötajate töötasude arvestamisel projekti omafinantseeringuna 
kooskõlastatakse töötasu ja töömaht töötaja ning tema vahetu juhiga. Omafinantseeringu 
(osalisel) katmisel ülikooli fondist lisatakse taotluse esitamisel allkirjastajale vastava fondi 
käsutaja kooskõlastus või EKA prorektori või finants- ja haldusdirektori heakskiitev otsus. 
5.6. Üldkulude eelarvestamisel lähtutakse EKA töötasustamise eeskirjast ning rektori 
korraldusega kehtestatud üldkulu määradest (Lisa 1). 
5.7. Projekti täitmiseks vajalike otseste kulude katmiseks küsitakse lepingus rahastajalt 
ettemaksu, või kui see ei ole võimalik, kaetakse projekti täitmise jooksul tekkivad kulud 
üksuse vahenditest. 
5.8. Pakkumuste koostamisel tuleb jälgida EKAs kehtivat riigihangete korda. Üle 3200 
euroste allhangete või teenuste tellimisel tuleb võtta vähemalt 3 pakkumist erinevatelt 
pakkujatelt ning üle 10 000 euroste allhangete korral tuleb korraldada hange vastavalt EKA 
riigihangete korrale. 
5.9. Taotluse koostamisel lähtutakse rahastaja kehtestatud nõuetest ning Eesti Vabariigi ja 
EKA õigusaktidest. 
 
6. Projektitaotluste ja pakkumuste registreerimine ning esitamine rahastajale 
6.1. Projekti juht või teenuse pakkuja kooskõlastab taotluse või pakkumuse projekti algatava 
struktuuriüksuse juhatajaga ning korraldab taotluse ja asjakohaste dokumentide 
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allkirjastamise olenevalt taotluse kogumahust projekti algatava struktuuriüksuse juhataja, 
EKA prorektori, finants- ja haldusdirektori või rektori poolt, lähtudes Eesti Kunstiakadeemia 
varade käsutamise õiguste määrusest ja rahastaja nõuetest.  
6.2. Projekti juht registreerib esitatud taotluse dokumendihaldussüsteemis WebDesktop 
(edaspidi WD) hiljemalt 2 päeva peale esitamist, sisestades seejuures kogu nõutud info ja 
lisab allkirjastatud taotluse/ pakkumuse faili ning muud asjakohased dokumendid. 
6.3. Kõik projekti koostamise ja ettevalmistamisega seotud kulud katab projekti algatav 
struktuuriüksus oma eelarvest, kui EKA prorektor, haldus- ja finantsdirektor või rektor ei 
otsusta teisiti. 
6.4. Rahastust mittesaanud taotluse puhul lisab projektijuht taotluse või pakkumuse juurde 
WDi vastuskirja või otsuse taotluse rahuldamata jätmise kohta ja suunab teadmiseks projekti 
algatava struktuurüksuse juhatajale ning projekti nõustajale. 
 
7. Projektide ja nendega seotud lepingute registreerimine ja teostamine 
7.1. Projekti rahastamisotsuse korral kirjutatakse projektilepingu ettevalmistamise käigus 
lepingusse lepingu täitmiseks vajalike otseste kulude (tööjõu-, lähetus-, ja muud kulud ning 
vahendite ost) katmiseks vajaliku ettemaksu saamise tingimused vastavalt rahastaja 
ettenähtud võimalustele. 
7.2. Kui projekti läbiviimiseks on vaja ülikoolipoolset sildfinantseeringut, esitab projekti juht 
haldus- ja finantsdirektorile WDs esildise (5.1-1) kulude katmiseks sildfinantseeringuga 
ülikooli vahenditest.  
7.3. Projektilepingu allkirjastab vastavalt EKA varade käsutamise õiguste korrale: 
7.3.1. Finantsallika käsutaja, kui projekti eelarve kogumaht on kuni 1000 eurot; 
7.3.2. Dekaan või vastutusala juht (prorektor või haldus- ja finantsdirektor), kui projekti 
kogumaht on kuni 4000 eurot. Kui finantsallikat  käsutab rektor, õppeprorektor, 
teadusprorektor, haldus- ja finantsdirektor või dekaan, välissuhete osakonna, õppeosakonna, 
teadus- ja arendusosakonna või rahandusosakonna juhataja, siis täiendavat kooskõlastust 
tarvis ei ole; 
7.3.3. Vastutusala juht, kui projekti kogumaht on kuni 40 000 eurot; 
7.3.4. Rektor, kui projekti kogumaht on kuni 400 000 eurot; 
7.3.5. Rektor, kooskõlastades lepingu eelnevalt EKA nõukoguga, kui projekti kogumaht on 
üle 400 000 euro. 
7.4. Kogumahu piirmäärana tuleb käsitleda projekti summaarset maksumust ilma 
käibemaksuta ja muude seaduse alusel kohalduvate maksude ja makseteta (kui see on tehingu 
dokumentide põhjal määratletav). 
7.5. Projektijuht korraldab projektilepingu või rahastamisotsuse registreerimise WDs ja 
ETISes. Registreerimisel sisestatakse WDi vormis nõutud info, lisatakse digitaalselt 
allkirjastatud leping või paberkandjal lepingu pdf-formaadis koopia, nii rahastaja poolt heaks 
kiidetud kui ka EKA eelarvevormil eelarve, sh rahavoogude prognoos ning muud vajalikud 
dokumendid. Registreerimisel ETISes sisestatakse vormis nõutud info. 
7.6. Pärast allkirjastamist suunab projektijuht lepingu WDs paralleelsuunamisega teadmiseks 
TAOle ja täitmiseks ROle, kes annab projektile finantsaruandluse kulukoha numbri, mida 
tuleb kajastada edaspidi kõigi maksedokumentide peal, vastavalt EKA raamatupidamise sise-
eeskirjale. RO määrab projekti raamatupidamise eest vastutava isiku. 
7.7. Teenuse osutamisega seotud rahalised tehingud tuleb eristada EKA struktuuriüksuse 
teistest tehingutest aruandluse eristamise eesmärgil. Teenuse osutamine registreeritakse 
projektina. 
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7.8. Üldkululõiv kantakse RO poolt ülikooli kesksetesse vahenditesse rahastajalt projekti 
tunnusele laekuvatest vahenditest proportsionaalselt laekunud summaga. 
 
8. Projekti elluviimine 
8.1. Projektide elluviimisel ja rahaliste vahendite kasutamisel lähtutakse rahastaja kehtestatud 
nõuetest (sh abikõlblikkuse, teavitamise, sümboolika kasutamise jm reeglitest) ja EKA 
õigusaktidest. Kui EKA õigusaktide regulatsioon on vastuolus rahastaja nõudmistega, 
lähtutakse rahastaja kehtestatud tingimustest ja määradest. 
8.2. Kui projekti rahalised vahendid kaetakse (osaliselt) mõne EKA struktuuriüksuse 
eelarvest, teeb projekti algatanud struktuuriüksuse juhataja finantsallika käsutajale esildise 
summade ülekandmiseks projekti kontole. 
8.3. Projekti kulutuste tegemise aluseks on projekti rahastaja poolt kinnitatud eelarve. Kulude 
tegemise ja finantsaruandluse juhised on kirjeldatud EKA raamatupidamise sise-eeskirjas. 
8.4. Kui projekti elluviimisel on vaja korraldada riigihange, viib selle läbi projekti algatanud 
struktuuriüksuse juhataja koostöös projektijuhi ning haldus- ja finantsdirektoriga, lähtudes 
riigihangete seadusest ja EKA riigihangete korrast. Projekti raames ei ole vaja eraldi hanget 
korraldada, kui sama tüüpi eseme ostmiseks või teenuse tellimiseks on EKAl kehtiv 
hankeleping. 
8.5. Projekti elluviimise käigus tehtavatest rahastaja poolt kinnitatud projekti muudatustest 
teavitatakse finantsallika käsutajat ja projekti algatanud struktuuriüksuse juhatajat, muutused 
fikseeritakse WDs. 
8.6. Projekti eelarve ületamisel või väljamakstud kulutuste abikõlbmatuks tunnistamisel 
rahastaja või järelauditi poolt vastutab nende kulude katmise eest projekti algatanud üksus. 
Juhul, kui kulud on projektis muutunud abikõlbmatuks ettenägematute asjaolude tõttu, võib 
projekti elluviija taotleda nende kulude kompenseerimiseks toetust rektori fondist. 
8.7. Projektiga seotud ühekordsed lisatasu korraldused, käsundus- ja töövõtulepingud, 
ostuarved, lähetuskorraldused, sisemine ja väljasaadetav kirjavahetus, saabunud dokumendid 
ja projekti aruanded ning hankelepingud tuleb WDs projekti lepinguga siduda.  
8.8. Projektiga seotud dokumentatsiooni korrektsuse ja selle korrashoiu ning säilitamise eest 
vastutab projekti juht. Dokumentatsiooni korrashoiu, säilitamise ja vormistamise juhised on 
kirjeldatud EKA raamatupidamise sise-eeskirjas ja EKA asjaajamiskorras. 
 
9. Projektide finantseerimine ja finantsaruandlus 
9.1. Projekti juht vastutab kõigi projekti raames tehtavate kulutuste abikõlbulikkuse eest 
rahastaja poolt sihtfinantseerimisele kehtestatud reeglistikule. 
9.2. Kui projekti käivitamise käigus esineb rahastaja poolt mitteabikõlbulikuks tunnistatud 
kulusid, kannab kulud projekti rakendav struktuuriüksus. 
9.3. Projektide sildfinantseerimise tagamiseks kasutatakse vastava struktuuriüksuse  
vahendeid struktuuriüksuse eelarve kinnitamisel määratud limiidi piires. 
9.4. Kõik projektiga seotud finantsdokumendid (millel on vastav märge projekti- ja 
omafinantseerimise konto kohta) tuleb esitada ROle, kes teostab ka ülekanded. Projekti juht 
vastutab, et finantsdokumentide originaalidel on olemas rahastaja poolt nõutud märgistus. 
9.5. Projekti aruandluse jaoks esitab projekti juht ROle nimekirja vajalikest projekti 
finantsdokumentidest ja maksete kinnitustest. 
9.6. Projekti eelarvest rahastatava osaajalise töökohaga raamatupidaja vajaduse üle otsustab 
projektijuht koos haldus- ja finantsdirektori ning ROga. Kui projektile määratakse eraldi 
raamatupidaja, vastutab ta projekti aruandluse raamatupidamisdokumentide eest. 
9.7. Projekti läbiviimisega seotud tulud ja kulud kajastatakse EKA eelarves. 
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10. Projekti lõpetamine ja aruandlus 
10.1. Projekti juht vastutab projekti toimimise ja rahastajale õigeaegse aruandluse esitamise 
eest. 
10.2. Projektijuht kooskõlastab kõik aruanded projekti algatanud struktuuriüksuse juhatajaga. 
Projektijuht lisab WDi projektilepinguga seotud dokumentidena ja säilitab ühe eksemplarina 
struktuuriüksuses järgmiste rahastaja poolt heakskiidetud dokumentide koopia: 
10.2.1. projekti reeglite kohaselt koostatud vahe- ja lõpparuanded;  
10.2.2. finantsaruanded; 
10.2.3. eelarvemuudatused jms projektiga seonduv aruandlus. 
10.3. Teenuste puhul allkirjastatakse pärast lepingus ettenähtud tööde lõpetamist tööde 
üleandmise ja vastuvõtmise akt, mis lisatakse WDi lepinguga seotud dokumendina. 
10.4. Pärast lõpparuande kinnitamist ja viimase väljamakse laekumist tehakse lõpparveldused 
projekti vahenditega. Vajadusel kantakse abikõlbmatud kulud projekti tunnuselt projekti juhi 
esildises määratud ja finantsallika käsutajaga kooskõlastatud tunnusele, misjärel sulgeb RO 
projekti tunnuskoodi. 
 
11. Auditeerimine 
11.1. Rahastajapoolse auditeerimisprotsessi käivitumisel teavitab projekti elluviinud üksus 
sellest TAOd ja ROd. TAO ja RO nõustavad üksust projekti auditeerimisel ning audiitorile 
esitatavad materjalid kooskõlastatakse RO ja vajadusel TAOga.  
11.2. Audiitorile esitatavate materjalide üleandmisel vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise 
akt, mis lisatakse WDs projekti lepingu juurde. 
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Lisa 1 
 
Eesti Kunstiakadeemia projektide üldkulude katmise määrad 
 
Teaduskondade ja tugistruktuuri üksuste laekumistele kehtivad järgmised üldkulude 
arvestamise põhimõtted ja määrad: 

1) teadus- ja arendustegevuse teenused, uuringud, riigihanked, muud hanked, 
sihtfinantseeritavad ja ilma kuludokumentideta rahastatavad projektid: 10% projekti 
ilma käibemaksuta summast ülikooli kesksete halduskulude katteks ja 10% 
struktuuriüksuse kulude katteks; 

2) teadusteemade sihtfinantseerimisega kaasnevad üldkulude eraldised infrastruktuurile: 
90% ülikooli kesksete halduskulude katteks + 10% struktuuriüksuse kulude katteks; 

3) Eesti Teadusagentuuri kaudsete kulude katteks eraldatud vahenditelt jaotatakse 
üldkulu järgmiselt: 
- institutsionaalsed uurimistoetused (IUT): 90% üldkulueraldisest ülikooli kesksete 

halduskulude katteks ja 10% struktuuriüksuse kulude katteks; 
- personaalsed uurimistoetused (PUT) jm grandid: 50% üldkulueraldisest ülikooli 

kesksete halduskulude ja 50% struktuuriüksuse kulude katteks; 
4) Euroopa Komisjoni või muud projektid, mille üldkulu on madalam kui 10%: 50% 

üldkulu eraldisest ülikooli kesksete halduskulude katteks, 50% struktuuriüksuse 
kulude katteks, kui rahastaja tingimused ei sätesta teisiti; 

5) Projektid, mille eesmärgiks on ülikooli taristu, õppe- ja teadustegevuse või personali 
arendamine, teavikute soetamine ja mobiilsuse toetamine: sõltuvalt rahastaja esitatud 
tingimustest; 

6) Kindlaks määratud kulueraldistega ja infrastrukuurikulude katteks mõeldud projektid: 
100% üldkulueraldisest ülikooli kesksete halduskulude katteks; 

7) Kuludokumentide põhiselt rahastatavad projektid: 0% üldkulude katteks; 
8) Kunstiprojektid – kunsti valdkonna tegevused ja projektid, fondide poolt toetatavad 

projektid ja tegevused, mille puhul kasutatakse EKA ressursse (v.a Eesti 
Kultuurkapitali projektid ja taotlused): 10% projekti km-ta summast ülikooli kesksete 
halduskulude katteks. 

9) Innovatsiooniosakute toetusmeetme raames teostatavad arendusprojektid: 10% 
projekti ilma km-ta summast ülikooli kesksete halduskulude katteks ja 10% 
administreeriva ja koordineeriva üksuse (üldjuhul teadus- ja arendusosakonna) 
kulude katteks, 10% teostava struktuuriüksuse kulude katteks; 

10)  Muud projektid ja teenuste lepingud: 10% projekti ilma km-ta summast  ülikooli 
kesksete halduskulude katteks, 10% teostava struktuuriüksuse kulude katteks. 

 
Kui teaduskondades ja tugistruktuuriüksuste täidetavates lepingutes või projektides on 
kaudseteks kuludeks ette nähtud vahendid suuremad kui kehtestatud määrad, suunatakse 
ületavad vahendid teaduskonna või asutuse arengufondi; tugistruktuuri üksuse poolt 
täidetavate lepingute puhul suunatakse ületavad vahendid üldkulude fondi.  
 
Teaduskondades ja tugistruktuuris täidetavate õppe- ning teadus- ja arendustööde lepingute 
või projektide puhul madalamate üldkulude katmise määrade rakendamine on lubatud juhul, 
kui seda näevad ette lepingupartneri üldtingimused. 
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Teadusprorektoril ja haldus- ja finantsdirektoril on oma vastutusala piires õigus kehtestada 
struktuuriüksuse juhi taotluse alusel ühekordseid põhjendatud erandeid. 
 
Üldkulueraldised tehakse RO poolt tekkepõhiselt. 
 
 


