Siseministri määruse „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute
toetuse andmise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri
1. Sissejuhatus
Kõnesoleva määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) abil viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika
fondide rakenduskava 2014–2020“ (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna „Väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
(edaspidi prioriteetne suund) meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
tegevuste „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade loomine)“
ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud (töökohtade ja teenuste
kättesaadavus)“ eesmärke.
Määrus
kehtestatakse
perioodi
2014–2020
struktuuritoetuse
seaduse
(edaspidi
struktuuritoetuse seadus) § 14 alusel ning toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse
20. märtsi 2014. aasta korraldusega nr 107 kinnitatud „Eesti regionaalarengu strateegiast
2014–2020“.
Meetme tegevused on nimetatud prioriteetse suuna teise investeerimisprioriteedi juures:
tööhõivesõbraliku majanduskasvu toetamine sisemise potentsiaali arendamise kaudu osana
konkreetsete
piirkondade
territoriaalsest
strateegiast,
sealhulgas
taandarenevate
tööstuspiirkondade ümberkorraldamine ning konkreetsetele loodus- ja kultuurivaradele
juurdepääsu tõhustamine ja sellise vara arendamine ning panustavad ELi vahendite
kasutamise eesmärgi kaks: „Majandusaktiivsus väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on
kasvanud“ täitmisesse.
Väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi paiknevate piirkondade võime panustada riigi
majanduskasvu on väike, see takistab riigi regionaalarengus ühtlasema konkurentsivõime ja
elatustasemeni jõudmist. Sisemajanduse koguprodukt (edaspidi SKP) elaniku kohta ületas
2010. aastal riigi keskmist vaid Harjumaal (151%) ja Tartu linnas (102%). Samal ajal jäi see
Põlva-, Valga- ja Jõgevamaal alla 50% riigi keskmisest. See viitab asjaolule, et kõiki
piirkonnaspetsiifilisi arengueelduseid ja -ressursse ei ole muude piirkondade arenguks
suudetud
seni
piisavalt
ära
kasutada.
Ettevõtluse
koondumisel suurematesse
linnapiirkondadesse omab rolli ka teiste piirkondade ebasoodus ettevõtluskeskkond. See
seisneb ettevõtluse tugitaristu (juurdepääsuteed, kommunikatsioonid) amortiseerituses,
ettevõtlusalade ebapiisavas ettevalmistuses ja vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu vähesuses.
Tööturult kõrvalejäänute osatähtsus on väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi valdavalt
kõrgem, olles suurim Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal, kus 2011. aastal oli tööga hõivatud vaid
ligikaudu 50% tööealisest elanikkonnast (Harjumaa ja selle naabermaakondades ning
Tartumaal 60% või enam). Sellega kaasneb sealsete elanike madalam elukvaliteet ja kõrgem
suhteline vaesus.
Väljaspool Harju- ja Tartumaad on enamiku maakonnakeskuste toime tõmbekeskusena jäänud
ajapikku liiga nõrgaks, mitme piirkonna puhul on toimunud isegi selge taandareng.
Maakonnakeskused ei suuda võistelda Tallinna ja Tartuga piisavat sissetulekut tagavate
töökohtade pakkumises, teenuste kvaliteetses osutamises ega elukeskkonna atraktiivsuses.
Samuti ei ole suudetud kehvade keskuse-tagamaa ühenduste tõttu ära kasutada toimepiirkonna
terviklikus arendamises peituvaid võimalusi.
Toetuse andmine on suunatud eespool kirjeldatud kitsaskohtade likvideerimisele ning
kavandava sekkumise tulemusena on piirkondades loodud parem ettevõtluskeskkond ja uued,
sealhulgas kõrgema lisandväärtusega, töökohad. Töökohtade ja avalike teenuste füüsiline
kättesaadavus on piirkondades paranenud.

Eelnõus nähakse ette toetuse andmise tingimused ja menetlemise kord ning toetuse taotleja,
partneri, toetuse saaja ja rakendusüksuse õigused ja kohustused.
Tegevusi rahastatakse taotlusvoorude raames.
Määruse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna
regionaalpoliitika büroo peaspetsialist Natalja Zinovjeva (tel 612 5281; e-post
natalja.zinovjeva@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on
kontrollinud Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna õigusnõunik Martin Kulp (tel 612
5051; e-post martin.kulp@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt
toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Helin Kask (tel 612 5241,
helin.kask@siseministeerium.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb seitsmest peatükist ja 23 paragrahvist. Peatükid jagunevad järgmiselt:
1. Üldsätted;
2. Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr;
3. Nõuded taotlejale ja partnerile;
4. Toetuse taotlemise ja nõuded taotlusele;
5. Taotluse menetlemine;
6. Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused;
7. Osapoolte õigused ja kohustused.
1. peatükk. Üldsätted
Eelnõu 1. peatükis kirjeldatakse eelnõu kohaldamisala, määruses kasutatavaid termineid,
toetuse andmise eesmärki, oodatavat tulemust ja väljundeid, nimetatakse rakendusasutus ja
-üksus ning sätestatakse vaide esitamise ja menetlemise kord.
Eelnõu § 1 lõike 1 kohaselt kehtestab määrus „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014–2020“ prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja
piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine“ tegevuste
„Piirkondade
konkurentsivõime
tugevdamise investeeringud
(töökohtade loomine)“ ja „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringud
(töökohtade ja teenuste kättesaadavus)“ elluviimiseks toetuse andmise ja kasutamise
tingimused ja korra. Meetme tegevuste elluviimist reguleerivat toetuse andmise tingimuste
dokumenti nimetatakse lühemalt „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute
toetuse andmise tingimused ja kord“. Viimast aluseks võttes on sõnastatud ka määruse
pealkiri.
Eelnõu § 1 lõikes 2 kehtestatakse tegevuste abikõlblik sihtpiirkond.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud projektide puhul (sihtkoha eripära rõhutavate
terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku
arendamine, ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja loomine
olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ning inkubatsiooni- ja
tootearendusvõimaluste väljaarendamine) on abikõlblikuks sihtpiirkonnaks kogu Eesti
territoorium, v.a Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad. Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad on
määruse sihtpiirkonnana välistatud põhjusel, et Euroopa Liidu (edaspidi EL) vahendite
kasutamise eesmärk 2 on suunatud majandusaktiivsuse (tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse)
suurendamisele väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Ühtlasi on kogu EL-i vahendite

kasutamise põhjendus üles ehitatud vajadusele turgutada toimepiirkondi väljaspool Tallinna ja
Tartu linnapiirkonda.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud projektide puhul (linnakeskuse avaliku ruumi
kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmine ning keskuste ja tagamaa vaheliste
ühenduste arendamine) on abikõlblikuks sihtpiirkonnaks kogu Eesti territoorium, v.a Tallinna,
Tartu, Pärnu, Jõhvi ja Kohtla-Järve ning Narva linnapiirkonnad. Viidatud linnapiirkonnad on
määruse sihtpiirkonnana välistatud põhjusel, et need moodustavad eraldi linnapiirkonna kava
vastavalt linnapiirkonna jätkusuutlikku arengu meetmete reeglitele, mille raames on võimalik
rahastada sama valdkonna tegevusi.
Erandid on ülemaakondlikud ühistranspordiprojektid,
sihtpiirkonnaks kogu ühistranspordiprojekti sihtpiirkond.

mille

korral

on

abikõlblikuks

Eelnõu § 1 lõikes 3 sätestatakse, et eelnõu alusel toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi
Valitsuse 20. märtsi 2014. a korraldusega nr 107 kinnitatud „Eesti regionaalarengu
strateegiast 2014–2020“. Eesti regionaalarengu strateegia üldeesmärk on toimepiirkondade
arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike hüvede
kättesaadavus. Väljaspool suuremate linnapiirkondade asuvate toimepiirkondade ja nende
keskuste arengu väljakutseks on piirkondlike ressursside, tööjõu jm eelduste efektiivsem
kasutuselevõtt, et suurendada nende piirkondade osa kogu riigi majanduskasvus ja kindlustada
püsiv arenguvõime.
Riigi regionaalpoliitika elluviimisel järgnevad eesmärgid:

Allikas: „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ joonis 45.
Eelnõu
panustab
eeskätt
Eesti
regionaalarengu
strateegia
esimese
eesmärgi
„Toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja ettevõtluskeskkond“
saavutamisele läbi toimepiirkondades ettevõtluse ja majanduskasvu stimuleerimise – aitab
pakkuda kõigis toimepiirkodades uusi ja kõrgemat lisandväärtust loovaid tasuvamaid töökohti
ning suurendada ettevõtlusaktiivsust.
Eelnõu § 1 lõigetes 4–11 sätestatakse riigiabi andmisel järgitavad õiguslikud alused ja neid
sätestavad dokumendid.

Eelnõu § 6 lõike 1 punkti 1 alusel antav toetus sihtkoha eripära rõhutavate terviklike
turismitoodete ja -atraktsioonide arendamise ning sihtkoha kui võrgustiku arendamise
tegevustele on:
- mitteriigiabi;
- kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi vastavalt Euroopa
Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise
kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187,
26.06.2014, lk 1–78), (edaspidi üldine grupierandi määrus) artiklile 53;
- spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi vastavalt üldise
grupierandi määruse artiklile 55;
- turismiinvesteeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse
artiklile 14;
- koolitusabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 31;
- saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi vastavalt üldise
grupierandi määruse artiklile 45 või
- vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
(ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), (edaspidi vähese tähtsusega abi) tähenduses.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktide 2 ja 3 alusel antav toetus ettevõtluse seisukohast olulise avaliku
tugitaristu kaasajastamiseks ja loomiseks olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade
juurde ning toetus inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamiseks on (välja
arvatud toetus teeseaduse § 4 tähenduses avalikult kasutatavate teede arendamise jaoks):
- üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest
makstava hüvitisena komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes“
alusel antav riigiabi;
- saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi vastavalt üldise
grupierandi määruse artiklile 45;
- üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese
tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk
8–13) alusel;
- vähese tähtsusega abi Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses;
- investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile
14 või
- koolitusabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 31.
Eelnõu § 6 lõike 1 punkti 4 alusel antav toetus linnakeskuse avaliku ruumi (linnasüdamed,
väljakud) kaasajastamise tegevustele on:
- mitteriigiabi (sealhulgas toetus teeseaduse § 4 tähenduses avalikult kasutatavate teede
arendamise jaoks);
- üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest
makstava hüvitisena Komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsuse „Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid
teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava
riigiabi suhtes“ alusel antav riigiabi;
- saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi vastavalt üldise
grupierandi määruse artiklile 45;
- üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese
tähtsusega abi Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 alusel;
- vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses või

-

investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile
14.

Eelnõu § 6 lõike 1 punkti 5 alusel antav toetus keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste
arendamise tegevustele on:
- mitteriigiabi (sealhulgas toetus teeseaduse § 4 tähenduses avalikult kasutatavate teede
arendamise jaoks);
- üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese
tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 alusel;
- vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses või
- investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile
14.
Lisaks sätestatakse riigiabi regulatsioonidest lähtuvad tingimused, millal vastavaid määrusi ei
kohaldata. Eelnõu § 6 lõike 2 punktis 5 on sätestatud, et meetme raames ei toetata
investeeringuid objektidesse, mida rajatakse Eestis tavapäraselt erarahadest. See tähendab, et
meetmest ei saa toetada selliseid arendusi, mis ei ole Eesti tingimustes turutõrge ning mida
teeb erasektor ka ilma avaliku sektori rahastamiseta (näiteks spaa, hotelli, veekeskuse,
bowlingʼu, piljardisaali, tenniseväljaku, golfiväljaku, sauna jne rajamine).
Eelnõu §-s 2 on esitatud eelnõus kasutatavad terminid, mis on eelnõu spetsiifilised ning ei
korda struktuuritoetuse seaduses sätestatut.
Osa eelnõus esitatud terminitest on vaja eraldi selgitada.
Eelnõu § 2 punktides 5, 7, 9, 11 ja 12 on defineeritud Jõhvi ja Kohtla-Järve, Narva, Pärnu,
Tallinna ja Tartu linnapiirkonnad. Linnapiirkonnana käsitatakse keskuslinna ja sellega
funktsionaalselt tihedalt seotud lähitagamaad. Linnapiirkonna ulatuse kindlaks määramise
aluseks on valglinnastunud ala ja kasvava rahvastikuga ala ulatus ning igapäevase tiheda
pendelrände ulatus. Linnapiirkonna sama määratlust kasutatakse ka siseministri määruste
„Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng“
eelnõudes.
Eelnõu § 2 punktis 8 on defineeritud, et piirkonna konkurentsivõime tugevdamise
tegevuskava on dokument, mis maakonna arengukavale ja kohalike omavalitsuse üksuste
arengukavadele toetudes määrab kindlaks toimepiirkonnas vajalikud tegevused prioriteetse
suuna teise alaeesmärgi „Majandusaktiivsus väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on
kasvanud“ raames eelnõu § 6 lõikes 1 nimetatud valdkondades (edaspidi tegevuskava).
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meede tugineb Euroopa Liidu struktuurivahendite
üldisele prioriteedile, mis nõuab lähtumist regionaalsetest arengustrateegiatest. Seetõttu on
määruse järgi rahastamise aluseks maakondlikud arengukavad ja nende alusel maakondades
koostatavad tegevuskavad. Rahastada saab vaid objekte, mis on lisatud maakonna
tegevuskavasse ja mis edendavad piirkonna ettevõtlust ning töökohtade – avalike teenuste
füüsilist kättesaadavust.
Kuna viidatud tegevuskava koostamine ei tulene struktuuritoetuse seadusest, kehtestatakse
sellega seonduvad protseduurid siseministri käskkirjaga.
Eelnõu § 2 punktis 16 on defineeritud turismitoode kui terviklik külastuselamus, mis koosneb
erinevatest toodetest ja teenustest, mida külastaja oma reisi ajal tarbib. Turismitoode tugineb
füüsilistele, emotsionaalsetele ja elamuslikele osadele ning viisile, kuidas neid külastajale
pakutakse. Turismitoode põhineb puhtal keskkonnal, kohaliku kultuuri ja kogukonna
positiivsel esitlemisel ning pakub külastajale midagi unikaalset – see erineb konkurentidest.

Eelnõu § 2 punktis 18 on defineeritud väikeehitise termin. Erinevalt ehitusseaduse §-s 15
sätestatust on eelnõus mõeldud selliseid väikeehitisi, millel on avalikkusele suunatud
funktsioone.
Eelnõu § 3 määrab kindlaks toetuse andmise eesmärgi, oodatava tulemuse ning väljundid.
Toetuse andmise eesmärk on majandusaktiivsuse (tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse) kasv
väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktides 1–4 (sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja
-atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine, ettevõtluse seisukohast
olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja loomine olemasolevate või uute tööstus- ja
ettevõtlusalade juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine ning
linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks)
nimetatud tegevuste toetamise otsene eesmärk on projekti tulemusena tõendatult uute,
sealhulgas kõrgema lisandväärtusega, töökohtade loomine. Eelnõu § 6 lõike 1 punktis 5
nimetatud tegevuse (keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamine) toetamise otseseks
eesmärgiks on avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavuse tõendatav paranemine ning
väljundindikaatoriks on lahendatud toimepiirkondade ühendusvõimaluste kitsaskohtade arv.
Nimetatud eesmärgid on esitatud eelnõu § 3 lõikes 3. Eelnõu § 6 lõike 1 punktides 1–4
nimetatud tegevuste tulemusel saab 630 ettevõtet mitterahalist abi ning lisandub 1800
töökohta
(sh
kõrgema
lisandväärtusega
töökohad).
Kokkuvõtlikku
ülevaadet
väljundmõõdikutest saab tabelist 1.
Tabel 1. Meetme tegevuste väljundindikaatorid
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Mitterahalist abi (otsetõlge inglise keelest: non-financial aid) saavate ettevõtete all on
mõeldud toetusest nii otseseid kui ka kaudseid kasusaajaid. Tegemist on indikaatoriga, mille
väärtus esitatakse Euroopa Komisjonile rakenduskava mitme meetme pealt ühiselt ja seetõttu
on oluline ühine Euroopa Komisjoni poolt aktsepteeritud ühine nimetus.
Indikaatori „mitterahalist abi saavad ettevõtted“ andmeid kogutakse kahesuguste ettevõtete
kohta:
1) mitterahalist abi saavateks ettevõteteks loetakse need ettevõtted, kes juba tegutsevad
ettevõtlus- ja tööstusalal, turismipiirkonnas või linnakeskuse avalikus ruumis ning saavad
kasu toetusega paranenud tingimustest (kasu saavad ettevõtted). Andmeid kogutakse projekti
aruannetest, lõpparuannetest ning järelaruannetest (1–3 aastat pärast projekti lõppemist);

2) mitterahalist abi saavateks ettevõteteks loetakse ka need ettevõtted, kel on potentsiaalne
huvi pärast toetuse abil tingimuste paranemist asuda ettevõtlus- ja tööstusalale,
turismipiirkonda või linnakeskuse avalikku ruumi (potentsiaalselt kasu saavad ettevõtted).
Andmeid kogutakse projekti aruannetest, lõpparuannetest ning järelaruannetest (1–3 aastat
pärast projekti lõppemist).
Indikaatorite sihttasemete kindlaks määramisel on lähtutud 2007–2013 perioodi piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetme kogemusest, kavandatava toetuse eelarvest ning
kavandatavate tegevuste suunitlusest (uusi objekte luuakse vähem, pigem olemasolevate
edasiarendamine).
Eelnõu § 3 lõikes 2 on esitatud meetme tulemusnäitaja, mis on ühtlasi ka eelnõu alusel antava
toetuse oodatav tulemus: väljaspool Harjumaad ja Tartumaad loodud SKP osakaalu kasv Eesti
SKP-st on 0,3 protsendi võrra.
Tabel 2. Meetme tulemusnäitaja
Indikaator
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29,7%

See on üks „Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ seireindikaatoriga, mida kasutatakse
ka meetme mõju mõõtmisel. Indikaator mõõdab regionaalse SKP kasvu väljaspool Harju- ja
Tartumaad. Piirkondliku statistika andmestik võimaldab paraku saada ülevaadet vaid
maakonna andmetest. Eraldi andmed on ainult Tallinna ja Tartu linna SKP osakaalu kohta, ent
mitte Tallinna ja Tartu linnapiirkondade kohta.
Eelnõu §-s 4 on nimetatud meetme rakendusasutus ja rakendusüksus. Määruse rakendamisel
täidab rakendusasutuse ülesandeid Siseministeerium ja rakendusüksuse ülesandeid Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus. Rakendusasutused ja rakendusüksused määrati kindlaks Vabariigi
Valitsuse 4. juuli 2014. a korraldusega nr 297 „„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
meetmete nimekirja“ kinnitamine“.
Eelnõu §-s 5 on sätestatud vaide esitamise ja menetlemise kord. Rakendusüksuse või -asutuse
toimingu või otsuse peale võib esitada vaide vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 51.
Rakendusüksuse ja -asutuse otsuse või toimingu peale esitatud vaideid lahendab
rakendusasutus. Kui rakendusüksuse toimingu või otsuse peale esitatakse vaie, tuleb see
esitada rakendusüksuse kaudu rakendusasutusele. Vaideid lahendatakse haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 kalendripäeva jooksul vaiet lahendavale asutusele vaide
esitamisest arvates. Vaide lahendamise tähtaega võib pikendada haldusmenetluse seaduse
§ 84 lõike 2 kohaselt.
2. peatükk. Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr
Eelnõu 2. peatükis määratakse projekti raames toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus,
projekti abikõlblikkuse periood, toetuse piirsumma ja osakaal ning nendega seotud
tingimused.

Eelnõu §-s 6 on nimetatud määruse raames toetatavad tegevused.
Kõik tegevused, millele toetust antakse, peavad aitama kaasa toetuse andmise eesmärgi
saavutamisele, milleks on majandusaktiivsuse (tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse) kasv
väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Täpsemalt on toetatavad tegevused jaotatud
vastavalt alaeesmärkidele kaheks. Esiteks on toimepiirkondade terviklikkust ja
konkurentsivõimet soosiva ettevõtluskeskkonna tekkimisele suunatud tegevused, mille
tulemusena tekivad uued, sealhulgas kõrgema lisandväärtusega, töökohad:
1) sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning
sihtkoha kui võrgustiku arendamine;
2) ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja loomine
olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;
3) inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine;
4) linnakeskuse avaliku ruumi (linnasüdamed, väljakud) kaasajastamine ettevõtlusele
atraktiivsemaks muutmiseks.
Teiseks on avalikele teenustele ja töökohtadele parema ligipääsu võimaldamiseks suunatud
tegevus, keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste (ühistransport ning jalg- ja jalgrattatee)
arendamise kaudu.
Toetatakse ainult selliseid projekte, mille objekt ja tegevused sisalduvad vastava maakonna
tegevuskavas.
Turism: sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine
ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine
Piirkondades, kus töökohtade loomisel on tugevad eeldused turismisektoril, toetatakse
tegevusi külastusobjektide kasutuse elavdamiseks ja mitmekesistamiseks, sealhulgas toodete
ja
teenuste
väljaarendamiseks,
samuti
ühtsete
piirkondlike
turismivõrgustike
väljakujunemiseks, mis võimaldab suurendada investeeringutest saadavat kasu, sealhulgas
loodavate töökohtade arvu. Tegevused peavad lähtuma külastuspiirkondade tervikliku
väljaarendamise põhimõttest ning keskenduma selliste objektide ja teenuste välja- ja
edasiarendamisele, mis mõjutavad oluliselt nii kohalikku tööhõivet ja majanduselu kui ka
piirkonna atraktiivsust külastuskeskkonnana.
Võrreldes perioodiga 2007–2013 keskendutakse rohkem juba olemasolevate objektide
jätkusuutlikkuse ja atraktiivsuse tõstmisele ning nende panuse suurendamisele piirkonna
majanduselus, sealhulgas läbi piirkondlike võrgustikega sidumise. Seda arvestatakse
hindamismetoodika koostamisel.
Ettevõtluskeskkond: ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja
loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ning inkubatsiooni- ja
tootearendusvõimaluste väljaarendamine
Toetatakse
ettevõtluse
seisukohast
olulise
avaliku
tugitaristu
(juurdepääsuteed,
kommunikatsioonivõrgud) kaasajastamist ja loomist olemasolevate ja uute tööstus- ja
ettevõtlusalade juurde (aladel, kus avaliku taristu amortiseeritus pärsib ettevõtete
jätkusuutlikkust ja laienemisvõimalusi, või piirkondades, kus uute ettevõtete lisandumist
piirab vajadustele vastavate ettevalmistatud alade nappus). Toetatakse kasutusest
väljalangenud militaar- ja tootmisalade jms (inglise keeles brownfield) ettevalmistamist uueks
ettevõtluseks.
Toetatakse inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamist koos vastavate
tugiteenustega piirkondades, kus nende nappus piirab ettevõtete jätkusuutlikkust ja
konkurentsivõimet.

Perioodil 2014–2020 pööratakse enam tähelepanu tugitegevustele, mis aitavad perioodil
2007–2013 loodud infrastruktuuri maksimaalselt ära kasutada.
Linnaruum: linnakeskuse avaliku ruumi (linnasüdamed, väljakud) kaasajastamine
ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks
Toetatakse investeeringuid linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamiseks eeldusel, et see loob
selles paigas kindlad eeldused investeeringuteks ettevõtlusesse ja uute töökohtade, sealhulgas
lisandväärtusega töökohtade, loomisele.
Eelnõu raames ei sõltu linnalise ruumi ja linnakeskuse olemasolu sellest, kuidas nimetatakse
kohaliku omavalitsuse üksust. Linnalise ruumi defineerimisel tuleb eelnõu raames lähtuda
eeskätt rahvastikutihedusest sõltuvast struktuurist ja funktsioonist, mitte administratiivsest
määratlusest. Seega tihedalt asustatud alade nendes kohtades, kus valdavaenamuse selle
tihedalt asustatud ala elanike (ja ka tagamaa elanike) teed igapäevaselt ristuvad – see tähendab
linnakeskustes – võiks olla potentsiaal väikeettevõtluseks.
Linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamiseks toetatakse selliste kitsaskohtade likvideerimist,
mitte tõttu ettevõtjad ei tule linna keskusesse. Tulenevalt meetme eesmärkidest toetatakse
määruse alusel linnakeskuse korrastamist vaid juhul, kui investeeringu tulemusena tekivad
uued töökohad ning suureneb majandusaktiivsus piirkonnas tervikuna.
Ühendusvõimalused: keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste (ühistransport ning jalg- ja
jalgrattatee) arendamine
Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste tugevdamiseks toetatakse investeeringuid
ühistransporti ning jalg- ja jalgrattateedesse, mis tagavad parema juurdepääsu avalikele
teenustele ja töökohtadele ning mida tõenäoliselt iga päev kõige rohkem kasutatakse.
Eelnõu §-s 7 on sätestatud abikõlblikud kulud ja nendega seotud tingimused.
Abikõlblikud on toetuse saaja või projekti elluviimisesse kaasatud partnerite kulud, mis on
otseselt vajalikud eelnõu § 6 lõikes 1 nimetatud toetatavate tegevuste elluviimiseks ning
eelnõu §-s 3 nimetatud toetuse eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamiseks. Lisaks
sätestab eelnõu perioodi, mille jooksul loetakse tehtud kulud abikõlblikeks. Selle paragrahvi
järgi abikõlblik kulu olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva
jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi, kuid kõige hiljem 31. augustil 2023. a.
Projekti abikõlblikud kulud on eelnõu järgi seotud toetatavate tegevustega. Abikõlblikud
kulud on sätestatud üldistatult ja iga tegevuse kohta eraldi.
Tulenevalt üheksa erineva riigiabi ja vähese tähtsusega abi liigi kasutamisest antud eelnõu
raames, tuleb arvestada nimetatud abiliikide eripärast tulenevate erisustega abikõlblike kulude
osas. Ühe projekti raames on võimalik vajaduse korral erinevaid abiliike kombineerida. Sel
juhul tuleb toetuse määramisel järgida vastavaid abiliike käsitlevates määrustes sätestatud
kumuleerimisreegleid ning vältida ülekompenseerimist.
Alljärgnevalt nimetatakse määruse eelnõu paremaks mõistmiseks eelnõus nimetatud abiliike
käsitlevatest määrustest tulenevad abikõlblikud kulud.
Kui toetus on kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi,
abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 53 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kulud:

on

1) investeerimisabi abikõlblikud kulud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud
investeeringute kulud, sealhulgas:

-

-

-

taristu rajamise, uuendamise, omandamise, konserveerimise või parandamise kulud, juhul
kui taristu tegevusaega või ruume kasutatakse kultuurilistel eesmärkidel aastas vähemalt
80% ulatuses;
kultuuripärandi omandamise, sealhulgas rentimise, omandiõiguse ülekandmise ja
füüsilise ümberpaigutamise kulud;
materiaalse ja vaimse kultuuripärandi kaitse, säilitamise, restaureerimise ja taastamise
kulud, sealhulgas lisakulud, mis seonduvad säilitamisega nõuetekohastel tingimustel,
spetsiaalsete tööriistade ja materjalidega, ning dokumenteerimise, teadusuuringute,
digiteerimise ja avaldamise kulud;
kulud, mille eesmärk on parandada üldsuse juurdepääsu kultuuripärandile, sealhulgas
digiteerimise ja muu uue tehnoloogia kulud, kulud erivajadustega isikute juurdepääsu
parandamiseks (eelkõige rambid ja liftid erivajadustega isikutele, Braille kirjas teave ja
katsutavad eksponaadid muuseumides) ning kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks
ekspositsioonides, programmides ja seoses külastajatega;
kultuuriprojektide ja kultuuriliste tegevuste, koostöö- ja vahetusprogrammide ning
toetuste kulud, sealhulgas kulud, mis on seotud valikumenetluste ja edendustööga ning
vahetult projekti tulemusel kantud kulud;

2) tegevusabi puhul on abikõlblikud eelkõige järgmised kulud:
- kultuuriasutuse ja pärandiobjekti kulud, mis seonduvad pideva või korrapärase
tegevusega, sealhulgas näituste, etenduste ja üritustega ning sarnase kultuurilise
tegevusega tavapärase tegevuse käigus;
- kulud, mis on seotud kultuuri ja kunstiga seotud haridustegevuse ning avalikkuse
teavitamisega kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise tähtsusest
haridusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise programmidega,
sealhulgas uute
tehnoloogiate abil;
- kulud, mille eesmärk on parandada üldsuse juurdepääsu kultuuriasutustele või
pärandiobjektidele ja kultuurilisele tegevusele, sealhulgas digiteerimise ja muu uue
tehnoloogia kasutamise kulud ning kulud puudega isikute juurdepääsu parandamiseks;
- kultuuriprojekti või -tegevusega otseselt seotud tegevuskulud, nt kinnisvara ja
kultuuriasutuste rendikulud, reisikulud, kulud kultuuriprojekti või -tegevusega otseselt
seotud materjalidele ja tarvikutele, näituste ja dekoratsioonide arhitektuurilistele
struktuuridele, tööriistade, tarkvara ja varustuse laenu-, rendi- ja amortisatsioonikulu,
kulud seoses juurdepääsuõigustega autoriõigustega kaitstud teostele ja muule
intellektuaalomandiõigustega kaitstud sisule, reklaamikulu ja kulud, mis on kantud
vahetult projekti või selle tegevuse tulemusel; amortisatsioonikulud ja rahastamiskulud
on abikõlblikud ainult siis, kui need ei ole hõlmatud investeeringuteks ettenähtud abiga;
- kultuuriasutuse ja pärandiobjekti või projekti töötajatega seonduvad personalikulud;
- väliskonsultantide ja sisseostetud teenuste pakkujate osutatud nõustamis- ja tugiteenuste
kulud, mis on kantud vahetult projekti tulemusel.
Üldise grupierandi määruse artikli 53 lõike 10 järgi ei ole abi ajalehtede ja ajakirjade
väljaandmiseks abikõlblik, olenemata sellest, kas need on trükitud või elektroonilised.
Kui toetus on spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antav abi, on
abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 55 lõigetes 8 ja 9 sätestatud kulud:
1) spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antava investeeringuteks
ettenähtud abi abikõlblikud kulud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud
investeeringute kulud;
2) sporditaristule antava tegevusabi puhul on abikõlblikud taristu teenuste osutamisega
seotud tegevuskulud.

Kui toetus on saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtav abi, on
abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 45 lõikes 4 nimetatud puhastustööde kulud,
millest arvatakse maha maa väärtuse tõus. Olenemata sellest, kas saastatud ala puhastamise
kulusid saab näidata bilansis põhivarana, võib abikõlbliku investeeringuna arvesse võtta kõiki
kulusid, mis ettevõtjale saastatud ala puhastamisel on tekkinud. Investeeringuga tuleb
heastada keskkonnakahju, sealhulgas mullale või pinna- või põhjaveele tekitatud kahju.
Hinnangu puhastamise tõttu maa väärtuse tõusu kohta peab andma sõltumatu ekspert.
Kui toetus on koolitusabi, on abikõlblikud üldise grupierandi määruse artikli 31 lõikes 3
nimetatud kulud:
- koolitajate tööjõukulud tundide eest, mille jooksul koolitajad koolitusel osalevad;
- koolitajate ja koolitatavate tegevuskulud, mis on otseselt seotud koolitusprojektiga,
näiteks reisikulud, projektiga otseselt seotud materjalide ja tarvikute kulud, töövahendite
ja seadmete amortisatsiooni kulud selles ulatuses, mil neid kasutatakse üksnes projekti
jaoks. Abikõlblikud ei ole majutuskulud, välja arvatud minimaalsed vajalikud
majutuskulud koolitatavate puhul, kes on puudega töötajad;
- koolitusprojektiga seotud nõustamisteenuste kulud;
- koolitatavate tööjõukulud ja kaudsed üldkulud (halduskulud, üür, muud üldkulud) tundide
eest, mille jooksul koolitatavad koolitusel osalevad.
Kui toetus on investeeringuteks ettenähtud regionaalabi, on abikõlblikud üldise grupierandi
määruse artikli 14 lõikes 4 nimetatud alginvesteeringu1 kulud materiaalsesse ja
immateriaalsesse varasse. Omandatav vara peab olema uus. Materiaalse vara rentimisega
seotud kulusid võib arvesse võtta üksnes järgmistel tingimustel:
- maa ja hoonete rentimise puhul peab rendileping kestma suurettevõtjate puhul vähemalt
viis aastat ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate (edaspidi VKE-de) puhul
vähemalt kolm aastat pärast investeerimisprojekti lõpuleviimise eeldatud kuupäeva;
- seadmete või masinate rentimise korral peab rentimine toimuma kapitalirendi vormis
ning rendileping peab sisaldama abisaaja kohustust osta vara lepingu lõppedes välja.
Immateriaalset vara võib arvestada abikõlblike investeeringukuludena, kui see vastab
järgmistele tingimustele:
- vara peab kasutama üksnes abi saavas ettevõttes;
- vara peab olema amortiseeritav;
- vara peab olema ostetud turutingimustel ostjaga mitteseotud kolmandatelt isikutelt ning
- vara peab olema arvatud abi saava ettevõtja varade hulka ja see peab jääma vähemalt
viieks aastaks (VKE-de puhul kolmeks aastaks) seotuks projektiga, mille jaoks abi
antakse.
Suurettevõtjate puhul on immateriaalse vara kulud abikõlblikud ainult kuni 50% ulatuses
alginvesteeringu kõigist abikõlblikest investeerimiskuludest.
Eelnõu § 7 lõike 6 punkti 3 järgi on abikõlblikud inkubatsiooni- ja tootearendusteenuste
osutamise käivitamiskulud, sealhulgas inkubaatori ja tootearenduskeskuse töötajate ja
ekspertide töötasu kõige rohkem ühe aasta jooksul objekti valmimisest. Objekti valmimise all
on mõeldud
inkubaatori ja tootearenduskeskuse avamist ning inkubaatori ja
tootearenduskeskuse töö algust.
Eelnõu § 7 lõike 10 punktides 6 ja 7 on sätestatud, et projekti üldkulud ning
projektijuhtimisega seotud töötasu ja projektijuhtimise kulud ei ole abikõlblikud.
1

Alginvesteering on üldise grupierandi määrus e artikli 2 punkti 49 järgi:
a) investeering materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses uue ettevõtte asutamisega, olemasoleva
ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamisega, ettevõtte toodangu mitmekesistamisega toodetega, mida ei ole veel
ettevõttes toodetud, või olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega, või
b) vara soetamine ettevõttelt, mis on lõpetanud tegevuse või oleks tegevuse lõpetanud, kui seda ei oleks ostetud,
ja seda ostab müüjaga mitteseotud investor ning tegemist ei ole üksnes ettevõtja aktsiate omandamisega;

Projektijuhtimise all on mõeldud määruse alusel antava toetusega kaasrahastava projekti
üldist juhtimist, sealhulgas projekti eelarve, lepingute, aruannete ettevalmistamist ja esitamist,
projekti meeskonna juhtimist jms.
Üldkulude ja projektijuhtimise kulud on abikõlblike kulude hulgast välja jäetud perioodi
2007–2013 kogemuse tõttu, sest üldjuhul taotletakse meetmest toetust maakonnas oluliste
suure mastaabiga projektide jaoks ning projekte ellu viivad organisatsioonid (toetuse saajad)
on võimekad. Seetõttu ei ole projektide läbiviijate üldkulude ja projektijuhtimiskulude
katmine kitsaskohaks, see tähendab, et projektide elluviimise võimekus ei vähene, kui neid
kulusid toetusest ei hüvitata.
Projekti üldkulud ja projektijuhtimisega seotud kulud tuleks abikõlblike kulude hulgast välja
jätta ka seetõttu, et nende kulude administreerimine on mahukas. Juhul, kui toetuse saaja lisab
projektijuhtimisega seotud üldkulud projekti aruandesse, võib selle administreerimine osutuda
kallimaks, kui need kulud ise tasuda (arvestades ka neljasilmakontrolli rakendusüksuses jms).
Eelnõu §-s 8 määratakse projekti abikõlblikkuse perioodi.
Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal
projekti tegevused algavad ja lõppevad ning millal projekti elluviimiseks vajalikud kulud
tekivad. Projekti abikõlblikkuse periood jääb üldjuhul ajavahemikku 2014. aasta 1. jaanuarist
kuni 2023. aasta 31. augustini. Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood algab üldjuhul
taotluse registreerimisel või taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise otsuses määratud
hilisemal kuupäeval.
Kinnisasja ostmise, ehitusliku projekteerimise ja muude eelnõu § 7 lõikes 9 nimetatud taotluse
ettevalmistamise kulude kohta võib taotluse rahuldamise otsuses sätestada taotluse
registreerimise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsusega määratud hilisemast kuupäevast
kuni 36 kuud varasema projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäeva, kuid kõige varem 1.
jaanuar 2014. a. See tähendab, et taotluse rahuldamise otsuse korral ning juhul, kui see ei ole
vastuolus riigiabireeglitega, on võimalik hüvitada taotluse ettevalmistamisega seotud ja § 7
lõikes 9 nimetatud kulud tagasiulatuvalt.
Üldise grupierandi määruse artikli 6 järgi kohaldatakse viidatud määrust ainult abi suhtes,
millel on ergutav mõju. Loetakse, et abil on ergutav mõju, kui abisaaja on rakendusüksusele
esitanud kirjaliku taotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist. Taotlused
peavad sisaldama vähemalt järgmist teavet: 1) ettevõtja nimi ja suurus, 2) projekti kirjeldus,
sealhulgas selle algus- ja lõppkuupäev, 3) projekti toimumise koht, 4) projekti kulude loetelu,
5) abi liik (toetus) ning projekti jaoks vajaliku riikliku rahastamise summa.
Tabel 3 annab ülevaate, millistel juhtudel on kulude tagasiulatuvalt hüvitamine võimalik ning
millistel juhtudel mitte.
Tabel 3. Kulude tagasiulatuvalt hüvitamine
Tegevus
Sihtkoha eripära
rõhutavate terviklike
turismitoodete ja
-atraktsioonide
arendamine ning
sihtkoha kui
võrgustiku
arendamine

Abi liik
Ei ole riigiabi
Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi
säilitamiseks antav abi (üldine grupierandi
määrus)
Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja
veetmise taristule antav abi (üldine
grupierandi määrus)

Tingimused
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Kui üldise grupierandi määruse artiklis 53 sätestatud
tingimused on täidetud, ei nõuta ergutava mõju
olemasolu, ning eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude
tagasiulatuvalt hüvitamine on võimalik.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.

Turismiinvesteeringuteks
ettenähtud
regionaalabi (üldine grupierandi määrus)
Koolitusabi (üldine grupierandi määrus)
Saastatud alade puhastamiseks
investeeringuteks ettenähtud abi

antav

Vähese tähtsusega abi
Ettevõtluse
seisukohast olulise
avaliku tugitaristu
kaasajastamine ja
loomine
olemasolevate või
uute tööstus- ja
ettevõtlusalade juurde
ning inkubatsiooni- ja
tootearendusvõimalus
te väljaarendamine

Ei ole riigiabi
Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste
eest makstava hüvitisena antav riigiabi
Saastatud alade puhastamiseks
investeeringuteks ettenähtud abi

antav

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele antav vähese
tähtsusega abi
Vähese tähtsusega abi
Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi
(üldine grupierandi määrus)
Koolitusabi (üldine grupierandi määrus)

Linnakeskuse avaliku
ruumi (linnasüdamed,
väljakud)
kaasajastamine
ettevõtlusele
atraktiivsemaks
muutmiseks

Ei ole riigiabi
Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste
eest makstava hüvitisena antav riigiabi
Saastatud alade puhastamiseks antav
investeeringuteks ettenähtud abi
Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele antav vähese
tähtsusega abi
Vähese tähtsusega abi
Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi
(üldine grupierandi määrus)

Keskuste ja tagamaa
vaheliste ühenduste
(ühistransport ning
jalg- ja jalgrattatee)
arendamine

Ei ole riigiabi
Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele antav vähese
tähtsusega abi
Vähese tähtsusega abi
Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi
(üldine grupierandi määrus)

Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Eelnõu § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagasiulatuvalt
hüvitamine on võimalik.
Enne rakendusüksusele taotluse esitamist kulusid teha
ei tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast
taotluse esitamist rakendusüksusele.

Projekti elluviimise maksimaalne periood on 36 kuud. Selle perioodi sisse ei arvestata
tagasiulatuvalt kompenseeritavate kulude tegemise perioodi. Projekti abikõlblikkuse perioodi
lõppkuupäev ei tohi olla hiljem kui 31. augustil 2023. a. Projekti loetakse lõppenuks pärast
lõpparuande heakskiitmist rakendusüksuse poolt.

Eelnõu §-s 9 määratakse toetuse piirsumma, osakaal ning nendega seonduvad tingimused.
Projektile antakse toetust kõige rohkem 85% projekti abikõlblikest kuludest.
Omafinantseeringu minimaalne määr on 15%. Kui toetus on käsitatav riigiabina või vähese
tähtsusega abina, järgitakse vastavale riigiabi liigile kehtestatud reegleid.
Maksimaalset ega minimaalset toetusesummat määruses ei kehtestata (välja arvatud turismija kultuuriobjektide rahastamisel), vaid lähtutakse riigiabi reeglitest tulenevatest piirangutest
ning maakonnale indikatiivselt jagatud maksimaalsest summast.
Eelnõu § 9 lõikes 2 on sätestatud maksimaalse toetusesumma turismi- ja kultuuriobjektide
rahastamisel. Rakenduskava lõpliku versiooni heakskiitmise menetluse käigus soovis Euroopa
Komisjoni lisada rakenduskavasse turismi- ja kultuuriobjektide rahastamise kohta laused,
mille kohaselt:
1) investeeringu projekti planeeritud kogumaksumus ei tohi Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu
ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse
kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006, artikli 3 punkti 1 alapunkti e järgi ületada 5 mln euro
piirmäära. Projekti planeeritud kogumaksumusena käsitatakse kogu projekti maksumust
(Euroopa Liidu toetus ja toetuse saaja enda panus kokku), sealhulgas need kulud, mida
Euroopa Liidu toetusest hüvitada ei saa (mitteabikõlblikud kulud);
2) piirang on seatud projekti tegevuse tasandil, juhul kui see tegevus on eraldiseisev ja
iseseisvalt kasutatav. Muul juhul rakendub piirang projekti tasandil (see tähendab, et
välistatud on projekti tehniline osadeks jaotamine, nt vundamendiks, karkassiks ja
sisetöödeks);
3) piirang on seatud planeeritavatele kuludele. Projekt ei muutu abikõlbmatuks, kui selle
maksumus läheb nt riigihanke käigus ootamatult kallimaks. Siiski tuleb lisandunud kulud
katta toetuse saaja omafinantseeringust.
Piirang on seatud Euroopa Liidu tasandil ühtsena kõigile liikmesriikidele. See tähendab, et
kõiki liikmesriike koheldakse võrdselt.
Määruse alusel antava riigiabi ja vähese tähtsusega abi reeglitest tulenevad piirangud on
esitatud tabelis 4.
Tabel 4. Määruse alusel antava toetuse suhtes kehtivad piirangud
Tegevus

Abi liik

Sihtkoha eripära
rõhutavate terviklike
turismitoodete ja
-atraktsioonide
arendamine ning
sihtkoha kui
võrgustiku
arendamine2

Ei ole riigiabi

2

Kultuuri edendamiseks ja
kultuuripärandi
säilitamiseks antav abi
(üldine
grupierandi
määrus)

Tingimused: abi võib anda kuni tabelis märgitud summani, võttes
arvesse kõnesolevas määruses sätestatud maksimaalset piirmäära (see
on 85 % abikõlblikest kuludest)
85% abikõlblikest kuludest, minimaalne omafinantseering on 15%, mis
võib tulla ka avalik sektori rahadest; maksimaalne toetusesumma on
maakonna rahasumma piir.
Investeeringuteks ettenähtud abi on 100 miljonit eurot projekti kohta ning
tegevusabi 50 miljonit eurot ettevõtja kohta aastas .
Investeeringuteks ettenähtud abi puhul ei ületa abisumma abikõlblike
kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum tuleb
abikõlblikest kuludest enne maha arvata asjakohaste prognooside alusel
või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.

Käesoleva määruse § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud investeeringut hõlmava tegevuse või tegevuse osa
planeeritud kogumaksumus ei ületa Euroopa Liidus kehtestatud ühtset maksimummäära väikesemahuliseks
taristuks, millele on viidatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1301/2013 artikli 3 punktis 1(e) ja
milleks on seatud viis miljonit eurot. Maksimummäära saab kohaldada tegevuse osale, kui see osa on iseseisvalt
funktsionaalne, sõltumata tegevuse ülejäänud osadest. Projekti planeeritud kogumaksumuse all mõistetakse kogu
projekti maksumust, see tähendab toetust ja toetuse saaja enda panust kokku, sealhulgas need kulud, mida
toetusest hüvitada ei saa ehk mitteabikõlblikud kulud.

Spordija
mitmeotstarbelisele vaba
aja veetmise taristule
antav
abi
(üldine
grupierandi määrus)

Turismiinvesteeringuteks
ettenähtud regionaalabi
(üldine
grupierandi
määrus)
Koolitusabi
(üldine
grupierandi määrus)

Saastatud
puhastamiseks
investeeringuteks
ettenähtud abi

alade
antav

Vähese tähtsusega abi
Ettevõtluse
seisukohast olulise
avaliku tugitaristu
kaasajastamine ja
loomine
olemasolevate või
uute tööstus- ja
ettevõtlusalade juurde
ning inkubatsiooni- ja
tootearendusvõimalus
te väljaarendamine

Ei ole riigiabi

Üldist
majandushuvi
pakkuvaid
teenuseid
osutavatele ettevõtjatele
avalike teenuste eest
makstava
hüvitisena
antav riigiabi
Saastatud
alade
puhastamiseks
antav
investeeringuteks
ettenähtud abi
Üldist
majandushuvi
pakkuvaid
teenuseid
osutavatele ettevõtjatele
antav vähese tähtsusega
abi
Vähese tähtsusega abi
Investeeringuteks
ettenähtud regionaalabi
(üldine
grupierandi
määrus)

Tegevusabi summa ei tohi ületada summat, mis on vajalik tegevuskahjumi
katmiseks ja asjaomasel perioodil mõistliku kasumi saamiseks. See
tagatakse enne asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise
mehhanismi kaudu.
Kui abi ei ületa ühte miljonit eurot, võib maksimaalne abisumma
alternatiivse võimalusena kindlaks määrata tasemel 80% abikõlblikest
kuludest.
Investeeringuteks ettenähtud abi on 15 miljonit eurot või kulud, mis
ületavad 50 miljonit eurot projekti kohta.
Sporditaristule antav tegevusabi on 2 miljonit eurot taristu kohta aastas .
Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antava
investeeringuteks ettenähtud abi puhul ei tohi abisumma ületada
abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum
tuleb abikõlblikest kuludest enne maha arvata asjakohaste prognooside
alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.
Sporditaristule antava tegevusabi puhul ei tohi abisumma ületada
tegevuskahjumit vastava ajavahemiku jooksul. See tagatakse enne
asjakohaste prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.
Kui abi ei ületa ühte miljonit eurot, võib maksimaalne abisumma
alternatiivse võimalusena kindlaks määrata tasemel 80% abikõlblikest
kuludest.
Suurettevõtja puhul on see 25% ,
keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja
väikese suurusega ettevõtja puhul 45% abikõlblikest kuludest.
2 miljonit eurot koolitusprojekti kohta.
Koolitusabi osakaal ei tohi ületada 50% abikõlblikest kuludest. Abi
osakaalu võib suurendada kuni 70%-ni abikõlblikest kuludest järgmiselt:
- 10 protsendi võrra, kui koolitust antakse ebasoodsas olukorras
olevatele või puudega töötajatele;
- 10 protsendi võrra keskmise suurusega ettevõtjatele antava abi korral
ja 20 protsendi võrra väikeettevõtjatele antava abi korral.
Abi suurus on kuni 20 miljonit eurot ettevõtja ja investeerimisprojekti
kohta.
Abi osakaal ei tohi ületada 100% abikõlblikest kuludest, see tähendab, et
eelnõus nimetatud 15%-lise omafinantseeringu võib tasuda ka avaliku
sektori poolt.
Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi
ülemmäär on 200 000 eurot.
85% abikõlblikest kuludest, minimaalne omafinantseering on 15%, mis
võib tulla ka avalik sektori rahadest; maksimaalne toetusesumma on
maakonna rahasumma piir.
Abi suurus on kuni 15 miljonit eurot aastas üldist majandushuvi pakkuvate
teenuste osutamise eest muudes valdkondades kui transport ja transpordi
infrastruktuur.
Eelnõus nimetatud 15%-lise omafinantseeringu võib tasuda ka avalik
sektor.
Abi suurus on kuni 20 miljonit eurot ettevõtja ja investeerimisprojekti
kohta.
Abi osakaal ei tohi ületada 100% abikõlblikest kuludest, see tähendab, et
eelnõus nimetatud 15%-lise omafinantseeringu võib tasuda ka avalik
sektor.
Ettevõtjale üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest antav
abi ei ületa 500 000 eurot kolme majandusaasta jooksul.

Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi
ülemmäär on 200 000 eurot.
suurettevõtja puhul 25% ,
keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja
väikese suurusega ettevõtja puhul 45% abikõlblikest kuludest.

Koolitusabi
(üldine
grupierandi määrus)

Linnakeskuse avaliku
ruumi (linnasüdamed,
väljakud)
kaasajastamine
ettevõtlusele
atraktiivsemaks
muutmiseks

Ei ole riigiabi

Üldist
majandushuvi
pakkuvaid
teenuseid
osutavatele ettevõtjatele
avalike teenuste eest
makstava
hüvitisena
antav riigiabi
Saastatud
alade
puhastamiseks
antav
investeeringuteks
ettenähtud abi
Üldist
majandushuvi
pakkuvaid
teenuseid
osutavatele ettevõtjatele
antav vähese tähtsusega
abi
Vähese tähtsusega abi

Keskuste ja tagamaa
vaheliste ühenduste
(ühistransport ning
jalg- ja jalgrattatee)
arendamine

Investeeringuteks
ettenähtud regionaalabi
(üldine
grupierandi
määrus)
Ei ole riigiabi

Üldist
majandushuvi
pakkuvaid
teenuseid
osutavatele ettevõtjatele
antav vähese tähtsusega
abi
Vähese tähtsusega abi
Investeeringuteks
ettenähtud regionaalabi
(üldine
grupierandi
määrus)

Abi suurus on kuni 2 miljonit eurot koolitusprojekti kohta.
Koolitusabi osakaal ei tohi ületada 50% abikõlblikest kuludest. Abi
osakaalu võib suurendada kuni 70%-ni abikõlblikest kuludest järgmiselt:
- 10 protsendi võrra, kui koolitust antakse ebasoodsas olukorras
olevatele või puudega töötajatele;
- 10 protsendi võrra keskmise suurusega ettevõtjatele antava abi korral
ja 20 protsendi võrra väikeettevõtjatele antava abi korral.
Abi suurus on kuni 85% abikõlblikest kuludest, minimaalne
omafinantseering on 15%, seda võib tulla ka avalik sektori rahadest;.
maksimaalne toetusesumma on maakonna rahasumma piir.
Abi suurus on kuni 15 miljonit eurot aastas üldist majandushuvi pakkuvate
teenuste osutamise eest muudes valdkondades kui transport ja transpordi
infrastruktuur.
Eelnõus nimetatud 15%-lise omafinantseeringu võib tulla ka avaliku
sektori poolt.
Abi suurus on kuni 20 miljonit eurot ettevõtja ja investeerimisprojekti
kohta.
Abi osakaal ei tohi ületada 100% abikõlblikest kuludest, mis tähendab, et
eelnõus nimetatud 15%-lise omafinantseeringu võib tulla ka avaliku
sektori poolt.
Ettevõtjale üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest antav
abi ei ületa 500 000 eurot kolme majandusaasta jooksul.

Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi
ülemmäär on 200 000 eurot.
Suurettevõtja puhul on see 25% ,
keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja
väikese suurusega ettevõtja puhul 45% abikõlblikest kuludest.
Abi suurus on kuni 85% abikõlblikest kuludest, minimaalne
omafinantseering on 15%, seda võib tulla ka avaliku sektori rahadest;.
Maksimaalne toetusesumma on maakonna rahasumma piir.
Ettevõtjale üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest antav
abi ei ületa 500 000 eurot kolme majandusaasta jooksul.

Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava vähese tähtsusega abi
ülemmäär on 200 000 eurot.
Suurettevõtja puhul on see 25% ,
keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja
väikese suurusega ettevõtja puhul 45% abikõlblikest kuludest.

Üldise grupierandi määruse I lisa artikli 2 järgi:
- kuuluvad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE-d) kategooriasse
ettevõtjad, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot
ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot;
- loetakse VKE-de kategoorias väikesteks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 50
inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot;
- loetakse VKE-de kategoorias mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd
vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2
miljonit eurot.
Töötajate arvu ja rahasummade arvutamisel tuleb arvesse võtta ka partnerettevõtja3 ja
sidusettevõtja4 vastavaid näitajaid.
3

„Partnerettevõtjad” on kõik ettevõtjad, kes ei ole sidusettevõtjad lõike 3 tähenduses ning kelle vahel on
järgmine suhe: üks ettevõtja (tootmisahelas eespool asetsev ettevõtja) omab üksi või koos ühe või mitme lõikes 3

3. peatükk. Nõuded taotlejale ja partnerile
Eelnõu 3. peatükis kirjeldatakse, millistele nõuetele peavad vastama nii taotleja kui ka partner
ning millised on taotleja kohustused.
Eelnõu §-s 10 on sätestatud nõuded taotlejale ja partnerile.
Vastavalt eelnõus kehtestatud tingimustele saab eelnõu § 6 lõike 1 punktis 1 nimetatud
tegevuste (sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine
ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine) puhul tingimusel, et projekti raames elluviidavad
tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi, olla taotlejaks
kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui
projektis kavandatud
tegevused
vastavad
nende organisatsioonide põhikirjalistele
eesmärkidele, sealhulgas usulised ühendused kirikute ja koguduste seaduse § 2 lõike 1
tähenduses, riigiasutused külastusobjektide haldajatena ning avalik-õiguslikud ülikoolid.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste (ettevõtluse seisukohast olulise
avaliku tugitaristu kaasajastamine ja loomine olemasolevate või uute tööstus- ja
ettevõtlusalade juurde ning inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine) puhul
tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna ja
Tartu linnapiirkondi, saavad taotlejaks olla kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud,
sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud tegevused vastavad nende
organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele ja projekti tulemusel loodud või soetatud vara
jääb pärast projekti lõppemist avalikku kasutusse.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktis 4 nimetatud tegevuste (linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas
linnasüdamed, väljakud, kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks) puhul
tingimusel, et projekti raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna,
Tartu, Pärnu, Narva ning Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkondi, saavad taotlejaks olla kohaliku
omavalitsuse üksused, sihtasutused ja mittetulundusühingud, kui projektis kavandatud
tegevused vastavad nende organisatsioonide põhikirjalistele eesmärkidele.
Eelnõu § 6 lõike 1 punktis 5 nimetatud tegevuste (keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste,
sealhulgas ühistransport ning jalg- ja jalgrattatee, arendamine) puhul tingimusel, et projekti
raames elluviidavad tegevused toimuvad üksnes väljaspool Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva ning
nimetatud sidusettevõtjaga 25 % või rohkem teise ettevõtja (tootmisahelas tagapool asetseva ettevõtja) kapitalist
või hääleõigustest. Ettevõtjat võib lugeda autonoomseks ning partnerettevõtjaid mitteomavaks ka juhul, kui
kõnealuse 25 % künnise saavutavad või ületavad järgmised investorid, tingimusel, et nad ei ole eraldi ega ühiselt
asjaomase ettevõtjaga lõike 3 tähenduses seotud:
a) riiklikud
investeerimisühingud, riskikapitaliettevõtjad, korrapäraselt riskikapitaliinvesteeringutega
tegelevad isikud või isikute rühmad („äriinglid”), kes investeerivad kapita li noteerimata ettevõtjatesse,
tingimusel et nende koguinvesteering samasse ettevõtjasse ei ületa 1 250 000 eurot;
b) ülikoolid või mittetulunduslikud teadusuuringute keskused;
c) institutsioonilised investorid, sealhulgas regionaalarengu fondid;
d) autonoomsed kohalikud omavalitsused, mille aastaeelarve on alla kümne miljoni euro ja milles on alla 5
000 elaniku.
4
Sidusettevõtjad on ettevõtjad, kellel on teineteisega mõni järgmistest suhetest:
a) ettevõtja omab teises ettevõtjas aktsionäride või osanike häälteenamus t;
b) ettevõtjal on õigus ametisse määrata või ametist vabastada enamikku teise ettevõtja haldus -, juht- või
järelevalveorgani liikmetest;
c) ettevõtjal on õigus rakendada teise ettevõtja suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõtjaga sõlmitud
lepingule või selle asutamislepingule või põhikirjale;
d) ettevõtja, kes on teise ettevõtja aktsionär või osanik, kontrollib vastavalt kokkuleppele kõnealuse ettevõtja
teiste aktsionäride või osanikega üksi selle ettevõtja aktsionäride või osanike häälteenamust.

Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkondi, saavad taotlejaks olla kohaliku omavalitsuse üksused ja
ühistranspordiseaduse §-s 7 nimetatud piirkondlikud ühistranspordikeskused. Erandiks on
ülemaakondlikud ühistranspordiprojektid, mille korral on abikõlblikuks sihtpiirkonnaks kogu
ühistranspordiprojekti sihtpiirkond.
Samuti on eelnõus sätestatud, et taotleja peab olema võimeline tasuma omafinantseeringu ja
mitteabikõlblikud kulud.
Eelnõu §-s 11 on sätestatud taotleja kohustused. Muude kohustuste hulgas peab taotleja täitma
ka teisi õigusaktides sätestatud kohustusi ja esitama rakendusüksusele teavet, mis võib
mõjutada taotluse kohta otsuse tegemist.
4. peatükk. Toetuse taotlemine ja nõuded taotlusele
Eelnõu 4. peatükis kirjeldatakse, kuidas avatakse taotlusvoor ja esitatakse taotlusi ning
millised on nõuded taotlusele.
Eelnõu §-s 12 on sätestatud, kuidas avatakse taotlusvoor ja esitatakse taotlusi.
Taotlusi saab esitada maakondliku taotlusvooru raames rakendusüksuse e-teeninduse kaudu.
Taotlusvooru tähtpäeva ja taotlusvooru eelarve kinnitab rakendusasutus ning taotlusvooru
kuulutab välja rakendusüksus vähemalt kolm kuud enne tähtpäeva rakendusüksuse veebilehel
ja üleriiklikus päevalehes.
Taotluse saab esitada ainult vastava maakonna tegevuskavas sisalduvate objektide ja
tegevuste kohta. See tähendab, et maakonna tegevuskava projektid konkureerivad omavahel
ning ei konkureeri teiste maakondade taotlustega.
Enne taotluse esitamist on taotlejal õigus saada oma projekti osas eelnõustamist, mis ei ole
kohustuslik ega ole eeldus ega takistus esitada hiljem taotlus. Eelnõustamisel ei anna
rakendusüksus
hinnangut
võimaliku
taotluse
rahuldamise,
osalise
rahuldamise,
kõrvaltingimustega rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemise kohta, vaid juhib
tähelepanu kavandatava taotluse võimalikele tehnilistele ja sisulistele puudustele ning annab
soovitusi ja teeb ettepanekuid nende kõrvaldamiseks.
Eelnõu §-s 13 on sätestatud nõuded taotlusele.
Taotlus peab vastama Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2014. a määruse nr 133 „Perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja tingimused toetuse
andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ § 4 lõikes 1 sätestatule ning eelnõus sätestatud
nõuetele.
Täiendavalt on vaja selgitada järgmisi nõudeid.
Eelnõu § 13 lõikes 3 on sätestatud, et taotluses sisalduv projekt peab vastama universaalse
disaini põhimõtetele. See tähendab, et investeeringu tulemusena valmiv objekt peab ilma
ümberkorraldusteta olema kasutatav kõigile kasutajagruppidele. Täpsem teave universaalse
disaini
kohta
on
kättesaadav
Siseministeeriumi
veebilehel:
https://www.siseministeerium.ee/public/universaalse_disaini_pohimotted.pdf.
Eelnõu § 13 lõike 4 punktis 14 on sätestatud, et üldist majandushuvi pakkuva teenuse
osutamiseks vajaliku taristu arendamisel tuleb taotlusele lisada ülesande andmise akt, mis

vastab Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse „Euroopa Liidu toimimise lepingu
artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele
ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes“ artiklis 4
sätestatud nõuetele. Vastavalt nendele nõuetele antakse üldist majandushuvi pakkuva teenuse
osutamise õigus ettevõtjale ühe või mitme dokumendiga, kus täpsustatakse eelkõige järgmist:
- avalike teenuste osutamise kohustuse täpne laad ja kestus;
- asjaomane ettevõtja ja vajaduse korral territoorium;
- ülesande andva ametiasutuse poolt ettevõtjale antavate ainu- või eriõiguste laad;
- hüvitusmehhanism ning hüvitise arvutamise, kontrollimise ja läbivaatamise parameetrid;
- ülemääraste hüvitiste maksmise vältimise ja tagasinõudmise kord ning
- viide Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsusele „Euroopa Liidu toimimise
lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes“.
Eelnõu § 13 lõike 5 punkt 9 sätestab nõude arvestada puhastuluteenimisega seotud reegleid.
Erisusena ei ole finantsanalüüsi vaja väikestele ja keskmistele ettevõtjatele antava riigiabi
puhul.
5. peatükk. Taotluse menetlemine
Eelnõu 5. peatükis kirjeldatakse taotluse menetlemise ning taotleja ja taotluse nõuetele
vastavaks tunnistamise tingimusi, projekti hindamist, valikukriteeriume ja valiku korda.
Peatükk sätestab ka tingimused ja korra hindamiskomisjoni moodustamiseks, taotluse
rahuldamiseks, rahuldamata jätmiseks, osaliseks või kõrvaltingimustega rahuldamiseks ning
taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Eelnõu §-s 14 on kirjeldatud taotluse menetlemist ning taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks
tunnistamist.
Taotluse menetlemine koosneb taotluse registreerimisest, taotluse menetlusse võtmisest või
läbivaatamata jätmisest, selgituste ja lisainfo või taotluse täienduste ja muudatuste küsimisest,
taotleja ja taotluse vastavuse kontrollimisest, projektide hindamisest ning taotluse
rahuldamise, osalise rahuldamise, kõrvaltingimustega rahuldamise või rahuldamata jätmise
otsuse tegemisest.
Selles paragrahvis sätestatakse taotluse menetlusprotsessi käigus rakendusüksuse ja
rakendusasutuse läbiviidavad tegevused ja tähtajad ning nendega kaasnevad tingimused.
Vooru tähtpäevaks esitatud taotlused registreeritakse rakendusüksuses. Taotluste menetlemise
tähtaja kinnitab rakendusasutus pärast vooru käigus esitatud taotluste lõpliku arvu selgumist.
Taotluste menetlemise tähtaeg võib olla kõige rohkem 90 tööpäeva taotluste esitamise
tähtpäevast arvates. Hiljemalt 90 tööpäeva möödumist tehakse taotlejale teatavaks taotluse
lõpliku rahuldamise, osalise rahuldamise, kõrvaltingimustega rahuldamise või rahuldamata
jätmise otsus või taotluse menetlemise hetkeseis.
Taotluse registreerimise järel kontrollib rakendusüksus taotluse ja taotleja vastavust eelnõu §s 14 ja §-des 6–10 ja 13 esitatud nõuetele. Taotluse või taotleja mittevastavaks tunnistamise
korral taotlust edasi ei hinnata.
Eelnõu §-s 15 on sätestatud
valikukriteeriumid ja valiku kord.

hindamiskomisjoni moodustamine, projektide hindamine,

Nõuetele vastavate taotluste hindamiseks moodustab rakendusüksus hindamiskomisjoni, mis
koosneb ekspertidest ning mille koosseis kooskõlastatakse enne rakendusasutusega ja

avalikustatakse rakendusüksuse veebilehel. Hindamiskomisjoni liikmed peavad vastavalt
määruse § 15 lõikele 3 deklareerima oma erapooletust ja sõltumatust hinnatavatest
projektidest, taotlejatest ja partneritest.
Taotluste hindamise aluseks on hindamismetoodika, mille kinnitab rakendusüksus
kooskõlastatult rakendusasutusega ning mille ta avalikustab oma veebilehel hiljemalt
taotlusvooru väljakuulutamise ajaks.
Eelnõu § 15 lõikes 5 on sätestatud projektide valikukriteeriumid, mille nõuetele vastavaks
tunnistatud taotlusi hinnatakse.
Tabel 5. Projektide valikukriteeriumid
Esimeses hindamisplokis, mis moodustab 60% taotluse koondhindest, hinnatakse järgmist:
- projekti põhjendatus ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele, see moodustab 50%
esimese hindamisploki koondhindest;
- projekti prioriteetsus tegevuskavas, see moodustab 25% esimese hindamisploki
koondhindest;
- projekti jätkusuutlikkus, see moodustab 25% esimese hindamisploki koondhindest.
Teises hindamisplokis, see moodustab 40% taotluse koondhindest, hinnatakse järgmist:
- projekti ettevalmistuse kvaliteet, mis moodustab 40% teise hindamisploki koondhindest;
- projekti eelarve põhjendatus ja kvaliteet, kulutõhusus, see moodustab 40% teise
hindamisploki koondhindest;
- projekti teostatavus ja kindlustatus ressurssidega, see moodustab 20% teise hindamisploki
koondhindest.
Hindamiskriteeriumide sätestamisel on lähtutud rakenduskava seirekomisjoni heaks kiidetud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 110 punkti 2 alapunktis a
nimetatud tegevuste üldistest valikukriteeriumidest, mida täpsustati vastavalt regionaalarengu
meetmete rakendamise praktikale, lisades toetuse tegevuste spetsiifilised valikukriteeriumid.
Nii hinnatakse näiteks esimeses hindamisplokis täiendavalt projekti põhjendatust maakonna
arengukavas ning projekti prioriteetsust tegevuskavas. Projekti jätkusuutlikkuse kriteeriumi
raames ühe hinnatava aspektina on kavandatava objekti paiknemine ühinenud või liitunud
kohaliku omavalitsuse üksuses. Juhul, kui arendatav objekt paikneb pärast 1995. aastat
ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, saab ta
jätkusuutlikkuse kriteeriumi eest kõrgema hinde.
Rakenduskava seirekomisjoni
hindamisel järgmiselt.
Tabel 6.
arvestamine

Rakenduskava

heaks

kiidetud

seirekomisjoni

Seirekomisjoni
poolt
kinnitatud
üldised
valikukriteeriumid
Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
 hinnatakse
projekti
panust
meetme
eesmärkidesse,
sh
projekti
tulemuste
eeldatavat ulatust ning vajadus e korral
tulemuste kestlikkust pärast projekti lõppu;
 hinnatakse
projekti
panust
meetme
väljundnäitaja (te) saavutamisse.
Projekti põhjendatus
 kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud –
on olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata
arenguvõimalus;

üldiste

heaks

valikukriteeriumidega

kiidetud

üldiste

arvestatakse

valikukriteeriumidega

Hindamiskriteerium, mille raames hinnatakse
Esimese hindamisploki esimese kriteeriumi „projekti
põhjendatus
ja
mõju
meetme
eesmärkide
saavutamisele“ raames.

Esimese hindamisploki esimese kriteeriumi „projekti
põhjendatus
ja
mõju
meetme
eesmärkide
saavutamisele“ ning teise hindamisploki kriteeriumi
„projekti ettevalmistuse kvaliteet“ raames.



kas projekti sekkumisloogika on arusaadav,
mõjus – projektis ettenähtud tegevused
võimaldavad saavutada planeeritud väljundid ja
tulemused. Nende sidusus eesmärkidega ning
mõjusus
on
arusaadavad,
võimalusel
innovaatilisi lahendusi soosivad;
 kas tegevuste ajakava on realistlik, arvestades ka
tegevuste omavahelisi seoseid.
Projekti kuluefektiivsus
 kas ettenähtud tegevused / lahendused on
piisavalt
kuluefektiivne
viis
planeeritud
väljundite / tulemuste saavutamiseks;
 planeeritud eelarve on realistlik ja mõistlik – on
selge, milliste arvutuste ja hinnangute alusel on
eelarve kokku pandud ning planeeritud kulud on
vajalikud ja mõistlikud, ning on olemas taotleja
võimekus täiendavate püsikulude rahastamiseks.
Toetuse taotleja / saaja (ja partnerite) suutlikkus
projekti ellu viia
 kas toetuse taotlejal / saajal (ja partneritel kokku)
on kvalifikatsioon, kogemus, jätkusuutlikkus,
õiguslik, organisatsioonilised või tehnilised
eeldused projekti elluviimiseks kavandatud viisil.
Projekti mõju läbivaatele teemadele (regionaalsele
arengule,
keskkonnahoiule,
kodanikuühiskonna
arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele
riigivalitsemisele või ühiskonna edendamisele)
Kasutatakse kui see on asjakohane arvestades
konkreetse meetme iseloomu.

Esimese
hindamisploki
kriteeriumi
„projekti
jätkusuutlikkus“ ja teise hindamisploki kriteeriumi
„projekti
eelarve
põhjendatus
ja
kvaliteet,
kulutõhusus“ raames.

Teise
hindamisploki
kriteeriumite
„projekti
teostatavus ja kindlustatus organisats iooniliste
ressurssidega“ ja „projekti ettevalmistuse kvaliteet“
raames.

Esimese
hindamisploki
põhjendatus
ja
mõju
saavutamisele“ raames.

kriteeriumi
„projekti
meetme
eesmärkide

Hindamisel pööratakse tähelepanu ka toetuse väljundnäitajate saavutamisele, tulemuste
kestlikkusele pärast projekti lõppu ning jätkusuutlikkuse saavutamise realistlikkusele
(väljumisstrateegia).
Väljundnäitajate
saavutamiseks
rakendatakse
taotlusvoorude
väljakuulutamisel paindlikke lahendusi. Esimeses taotlusvoorus ei võeta üldjuhul kasutusele
kogu maakonnale eraldatud summat.
Taotlust hinnatakse skaalal 0–4. Hindamise tulemused summeeritakse kahes hindamisplokis
eraldi.
Taotluse
hindamisel
antud
maksimaalne
koondhinne
moodustub
hindamiskriteeriumide alusel antud hinnete kaalutud keskmisest eraldi mõlema hindamisploki
kohta. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui esimese hindamisploki hindamisel antud
koondhinne on vähemalt 2,75 ning teise hindamisploki hindamisel antud koondhinne on
vähemalt 2,75.
Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse mõlema hindamisploki tulemuste
aritmeetilise keskmise alusel pingeritta. Juhul, kui mitme projekti tulemuste koondsumma on
võrdne, eelistatakse projekte, mis said esimeses hindamisplokis kõrgema hinde.
Eelnõu §-s 16 on kirjeldatud taotluse rahuldamise osalise rahuldamise, kõrvaltingimustega
rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimusi ja korda.
Erinevalt varasemast ei tehta enam tingimusliku rahuldamise otsust, vaid kõrvaltingimustega
rahuldamise otsus. Sisuline erinevus seisneb selles, et kõrvaltingimustega rahuldamise otsuses
nimetatud tingimuse saabumise või täitmise tuvastamise järel ei tehta enam uut taotluse
rahuldamise otsust, vaid jääb kehtima kõrvaltingimustega rahuldamise otsus. Toetuse saajal
tekkib õigus toetusega seotud maksetele, sealhulgas ettemaksetele pärast seda, kui
rakendusüksus on tuvastanud otsuses sätestatud tingimuse täitmise.

Eelnõu §-s 17 on sätestatud võimalused taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ning eelnõu
§-s 18 taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise ja kõrvaltingimusega otsuse kehtetuks
tunnistamiseks.
6. peatükk. Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused
Eelnõu 6. peatükis kirjeldatakse, kuidas esitatakse toetuse kasutamisega seotud aruanded ning
millised on toetuse maksmise tingimused.
Eelnõu §-s 19 on sätestatud toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise tingimused.
Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta aruande vähemalt üks kord
aastas, rakendusüksuse nõudmisel või taotluse rahuldamise otsuses sätestatu korral
tihedamini. Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja hiljemalt taotluse rahuldamise otsuses
sätestatud ajaks. Aruande vormid kehtestab rakendusüksus kooskõlastatult rakendusasutusega
ja teeb need kättesaadavaks oma veebilehel.
Eelnõu §-s 20 on sätestatud toetuse maksmise tingimused.
Toetuse maksmise menetlus koosneb rakendusüksusele maksetaotluse esitamisest,
maksetaotluse menetlemisest ja toetuse maksmisest. Toetuse maksed tehakse vastavalt
Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. aasta määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ 3. peatükile ja taotluse rahuldamise
otsuses sätestatud tingimustele.
Toetust makstakse tegelike kulude alusel või ettemaksetena.
Toetuse saaja esitab rakendusüksusele abikõlblike kulude kuludokumendid ja nende tasumist
tõendavad dokumendid taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud ajaperioodi jooksul.
Maksetaotluse saamisel kontrollib rakendusüksus kulude abikõlblikkust, vajaduse korral kulu
eest tasumist omafinantseeringu ulatuses, ning maksetaotluse ja sellega esitatud dokumentide
nõuetele vastavust.
7. peatükk. Osapoolte õigused ja kohustused
Eelnõu 7. peatükis kirjeldatakse toetuse saaja, partneri ja rakendusüksuse õigusi ja kohustusi
ning sätestatakse finantskorrektsioonide tegemise alused.
Toetuse saaja tagab struktuuritoetuse seaduse §-s 24 sätestatud kohustuste täitmise, projekti
juhtimise ja selle eduka elluviimise taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtaegade ja
tingimuste kohaselt.
Rakendusüksuse kohustustest tuleb eraldi mainida, et ta peab esitama Euroopa Komisjonile
grupierandi teatise konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatud tingimuste kohaselt 20 tööpäeva
jooksul määruse kehtima hakkamisest arvates.
3. Eelnõu terminoloogia
Määruses kasutatud terminid on esitatud eelnõu §-s 2.

4. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu koostamise aluseks on perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus ja selle alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrused.
Eelnõu on kooskõlas ka järgmiste Euroopa Liidu määrustega:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi,
Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006;
2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga
seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006;
3) Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks
(ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78);
4) Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L
352, 24.12.2013, lk 1–8);
5) Euroopa Komisjoni määrus (EL) 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107
ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele
ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13);
6) Euroopa Komisjoni 20. detsembri 2011. a otsus „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli
106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele
ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes“.
5. Määruse mõjud
Eelnõu mõjutab otseselt rakenduskava prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega
ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärkide ja
tulemuste saavutamist.
Määruse mõju läbivatele teemadele
1. Keskkonnahoid ja kliima
Määruse alusel toetatakse muu hulgas ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu
kaasajastamist ja loomist olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde, mille
kruntidele ei ole välistatud jäätmekasutusega tegelevate ettevõtete asumist. Investeeringute
projektide raames on abikõlblik võimaliku jääkreostuse likvideerimine. Keskuste ja tagamaa
vaheliste ühenduste arendamise raames on lubatud investeeringud ühistranspordi ning jalg- ja
jalgrattateede arendamisse, see panustab autoga liikuvate inimeste arvu vähendamisse ning
säästva linnatransporti kasutavate inimeste arvu tõusu.
2. Võrdsed võimalused
Määruse alusel toetatavad tegevused on otseselt suunatud uute töökohtade loomisele (sh
kõrgema lisandväärtusega töökohtade loomisele). Tegevused on ilma diskrimineerimata
suunatud töökohtade loomisele kõigile: naistele ja meestele, noortele ja vanemaealistele,
eestlastele ja mitte-eestlastele. Investeeringute tegemisel tuleb arvestada universaalse disaini
põhimõtetega.

3. Infoühiskond
Avaliku tugitaristu ehitamise raames on abikõlblik ka sidevõrkude rajamine ning avalikuks
kasutuseks
mõeldud
internetiühenduste
loomine.
Ei ole
välistatud
infoja
kommunikatsioonitehnoloogiate nutikate lahenduste kasutamine.
4. Regionaalareng
Toetuse andmisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a otsusega kinnitatud „Eesti
regionaalarengu strateegiast 2014–2020“. Toetus on otseselt suunatud väljaspool Tallinna ja
Tartu linnapiirkondi hõive ja töökohtade lisandväärtuse kasvule ning keskuste ja tagamaa
vaheliste ühenduste tugevdamisele, sealhulgas toetatakse investeeringuid ühistransporti ja
kergliiklusteedesse, et võimaldada töökohtadele ja teenustele paremat ligipääsu. Toetus
edendab piirkondlikku tasakaalustatumat ja ühtlasemat arengut. Toetuse eraldamisel
tuginetakse maakondade arengukavadele ning nende alusel koostatud piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavadele. Määruse koostamisse on kaasatud ka
kohalikke ja piirkondlikke organisatsioone.
5. Riigivalitsemine
Tegevused aitavad korrastada kohaliku omavalitsuse üksuste ja maakondade vajadusi ja
võimalusi ning arengu kavandamist maakondade arengukavade uuendamise ja piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade koostamise abil.
6. Määruse rakendamisega seotud tegevused, eeldatavad kulud ja tulud
Määruse „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise
tingimused ja kord“ alusel antava toetuse summa kokku on 134 802 250 eurot. Kohustusliku
omafinantseeringu tagavad toetuse saajad ja partnerid.
Toetuse andmise administreerimisega,
kaetakse tehnilise abi vahenditest.

sealhulgas määruse rakendamisega seotud

kulud

Määruse rakendamisega ei kaasne riigieelarvesse otseseid tulusid, küll aga luuakse otseseid ja
kaudseid töökohti (sealhulgas lisandväärtusega töökohti), mille tulemusena suureneb sotsiaalja teiste maksude laekumine riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksust eelarvetesse.
7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras, see tähendab kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist.
8. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati eelnõude infosüsteemi EIS kaudu
kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja
arvamuse avaldamiseks üleriiklikele omavalitsusliitudele ning maavalitsustele.
Määruse eelnõu esitati paralleelselt kooskõlastamiseks ka valdkondlikule komisjonile, mille
koosseisu kuuluvad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kultuuriministeeriumi,
Rahandusministeeriumi,
Keskkonnaministeeriumi,
Haridusja
Teadusministeeriumi,
Põllumajandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigikantselei, Eesti Linnade Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, maavanemate, maakondade
arenduskeskuste ning mittetulundussektori esindajad.

Enne ametlikule kooskõlastamisele saatmist esitati eelnõu mitteametlikuks kooskõlastamiseks
asjaomastele ministeeriumidele ja teistele olulistele partneritele. Selle tulemusena tehti
määruses mitmeid olulisi muudatusi. Tabel ametlike kooskõlastusringi märkustega
arvestamise kohta (lisa 1) saadetakse kõigile märkuste esitajatele.
Määruse eelnõu väljatöötamisse on olnud jooksvalt kaasatud (meetmete väljatöötamise
töögrupi ning meetme sisutegevuste teemaliste koosolekute kaudu) asjaomased
ministeeriumid ja muud olulised partnerid.
Enne taotlusvooru välja kuulutamist korraldab rakendusüksus kõigile võimalikele taotlejatele
suunatud koolituse ning viib läbi eelnõustamise.

