
Ühisrahastusmääruse (EL 2020/1503) artikkel 16 alusel kehtestatud järelevalvelise teabe 

esitamise vorm 

 

 

 

Ühisrahastuspakkumise projektide aruanne 
 

1. Aruande eesmärk 

Aruande eesmärk on ühisrahastusmääruse alusel ühisrahastusteenuse osutaja poolt kalendriaasta 

jooksul ühisrahastusplatvormi kaudu rahastatud ühisrahastuspakkumise projektide (edaspidi 

projektid) kohta teabe saamine. 
 

2. Aruande valdkond 

Aruandes esitatakse teave kõikide projektide kohta, mida on platvormi kaudu rahastatud, 

sealhulgas nende kohta, mis ei leidnud kalendriaasta jooksul rahastamist. 
 

3. Aruande esitamine 

Iga projekti kohta esitatakse vähemalt üks aruanderida. Kui kaasatud summa on väljendatud 

rohkem kui ühes valuutas, siis iga projekti kohta esitatavate aruanderidade arv võrdub projekti 

valuutade arvuga. Sellisel juhul aruanderea näitajaid 1 ja 2 korratakse ning näitajaid 3 ja 4 

esitatakse vastavalt projekti igale valuutale. 
 

4. Aruanderea struktuur 

1) projekti identifikaator; 

2) majandussektor; 

3) kaasatud summa; 

4) valuuta kood. 
 

5. Aruanderea struktuuri selgitus 

1) Projekti identifikaator 

Siin näidatakse projektile määratud kordumatu tunnus. Vastavalt delegeeritud määruse (EL) 

2022/2119 artikli 3 põhimõttele koosneb kordumatu tunnus ühisrahastusteenuse osutaja LEI-

koodist ja ühisrahastusteenuse osutaja poolt ühisrahastuspakkumisele määratud kaheksast 

unikaalsest numbrist. Projekti identifikaator peab kokku langema sama projekti identifikaatoriga, 

mis esitati projektiomanike aruandes ja investorite aruandes. 

 

2) Majandussektori identifikaator 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük A 

Mäetööstus B 

Töötlev tööstus C 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine D 



Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus E 

Ehitus F 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont G 

Veondus ja laondus H 

Majutus ja toitlustus I 

Info ja side J 

Finants- ja kindlustustegevus K 

Kinnisvaraalane tegevus L 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus M 

Haldus- ja abitegevused N 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus  O 

Haridus P 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Q 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg R 

Muud teenindavad tegevused S 

Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; kodumajapidamiste  

oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade tootmine ja  

teenuste osutamine T 

Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus U 

 

Majandussektor näidatakse rahastava projekti majandussektori alusel. 

 

3) Kaasatud summa 

Siin näidatakse ühisrahastusprojekti rahastamiseks kaasatud summa makse valuuta vääringus 

ümardatuna kuni kahe komakohani. Kui projekt ei leidnud kalendriaasta jooksul rahastust, 

märgitakse kaasatud summa väärtuseks 0 (null).  

 

4) Valuuta kood 

Siin näidatakse valuuta, milles on väljendatud aruandereal esitatud kaasatud summa. Valuuta kood 

määratakse rahvusvahelise standardi ISO 4217 valuutakoodide tabeli kohaselt ja märgitakse 

suurtähtedega. 
 

 


