
 

 

Versioon 1 

 

 

Ettevõtjate toote-, teenuse- ja protsessiarenduse alase rahvusvahelise koostöö toetuse 

taotluste transpordi- ja majutuskulude ühikuhinnad 

 

Transpordi- ja majutuskulude hüvitamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest: 

 

1. Transpordikulu hüvitatakse ühikuhinna alusel vastavalt määratud distantsidele. 

Transpordikulu ühikuhind sisaldab kõiki vajalikke kulusid jõudmiseks ettevõtte 

asukohast sihtriiki ja tagasi ning kaasnevaid transpordikulusid asukohariigis (nt 

buss/rong, takso lennujaama) ja sihtriigis (lennujaamast sihtkohta ja tagasi, vajadusel ka 

siselennud). Transpordikulu ühikuhinnale rakendatakse projektile määratud toetuse 

osakaalu. 

 

2. Majutuskulu hüvitatakse ühikuhinna alusel vastavalt ööbitud ööde arvule. Põhjendatud 

juhtudel hüvitatakse majutuskulu 1 öö enne ja 1 öö pärast sihtriigis kohtumise 

toimumist. Toetuse saaja esitab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele sellekohase 

põhjenduse. Majutuskulu ühikuhinnale rakendatakse projektile määratud toetuse 

osakaalu.  

 

3. Siseriiklike lähetuste kulud ei ole abikõlblikud. 

 

4. Transpordi- ja majutuskulude tekkimise tõenduseks esitatakse toetuse saaja poolt 

kokkuvõte välislähetusest Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse poolt etteantud 

vormil. Vorm sisaldab infot reisi toimumisaja, osalejate, eesmärgi, tulemuste ja 

järeltegevuste kohta.  

 

5. Toetuse saaja ei pea esitama kulu tõendamiseks kulu- ja maksedokumente. 

 

6. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus küsida lähetuse kohta täiendavaid 

dokumente ja lisaselgitusi. 

 

7. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus vaatab ühikuhinnad vajadusel üle kord aastas 

ning oluliste muudatuste korral uuendab neid. 

 

Ühikuhinnad 

 

1. Transpordikulu  

 

Transpordikulu ühikuhinna alusel rahastatakse Eestist algavaid reise. Transpordikulude 

ühikuhindadel kasutatakse seitset linnade vahelist kaugust:  

  Distants linnast linna, km Ühikuhind edasi-tagasi reisi kohta, € 

1 Kuni 99 60 

2 100- 499 180 

3 500-1999 275 

4 2000 - 2999 360 

5 3000 - 3999 530 

6 4000 - 7999 820 

7 8000 või enam 1100 

 



Distantsi arvestamisel kasutatakse Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud veebipõhist 

kalkulaatorit: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 

  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

2. Majutuskulu 

 

Majutuskulu ühikuhind kõigi sihtkohtade puhul on 150 eurot ühe inimese ühe öö kohta. 

 

Kui on vajadus reisida riiki, mis ei ole Eurostars programmi liikmesriik, tuleb aruandes esitada 

sellekohane põhjendus.  

  



Aruande vorm transpordi- ja majutuskulude hüvitamiseks 

 

Projekti number  

Toetuse saaja  

Projekti nimi  

Lähetatu  

Lähetuse toimumise aeg  

Lähetuse toimumise koht  

 

 

Partnerite nimed ja kontaktid, kellega lähetuse käigus kohtuti 

 

 

 

Lähetuse eesmärk  

 

 

 

Lähetuse tulemus ja järeltegevused 

 

 

 

*Kinnitan, et esitatud andmed on õiged.  

 

/Allkiri/ 

 


