KÄSKKIRI
29.11.2017

nr 1.1-4/45

Riigihalduse ministri 23. veebruari 2017. a
käskkirja nr 037 "Kohaliku omaalgatuse
programmi 2017. aasta programmdokument"
muutmine
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 8 alusel muuta riigihalduse ministri
23. veebruari 2017. a käskkirja „Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. aasta
programmdokument“ järgmiselt:
1) käskkirja punkt 14.3 sõnastatakse järgmiselt:
„14.3. Kui projekti elluviimisel selgub, et toetuslepingus fikseeritud projekti ajakavas ja/või
tegevustes ja/või eelarves on otstarbekas teha muudatusi, peab toetuse saaja saama
muudatuste tegemiseks KÜSKi nõusoleku. Eelarves üldkulude osakaalu taotleja muuta ei
tohi.“;
2) käskkirja punkt 14.4 sõnastatakse järgmiselt:
„14.4. Toetuse saaja esitab nõusoleku saamiseks KÜSKile kirjaliku muudatustaotluse:“;
3) käskkirja punktides 14.5–14.9, 14.11, 14.13, 15.1–15.3, 15.7, 15.12, 15.13, 15.15, 15.16,
15.18, 15.21, 15.22, 16.2, 16.3, 17.4, 17.6–17.8, 17.15 ja 17.16 asendatakse sõna
„maavalitsus“ sõnaga „KÜSK“ vastavas käändes.“;
4) käskkirja punktides 14.17, 15.11, 15.17, 17.3 ja 17.17
„maavanem“ sõnadega „KÜSKi juhataja“ vastavas käändes;

asendatakse sõna

5) täiendada käskkirja punktidega 20.3 ja 20.4 järgmises sõnastuses:
„20.3. teostada kohapealset kontrolli toetuse ning omafinantseeringu kasutamist kajastavate
kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas;
20.4. nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist või toetusleping lõpetada, kui ilmneb, et
toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt.“;
6) täiendada käskkirja punktiga 21.7 järgmises sõnastuses:
„21.7. nõudma välja makstud toetuse osaliselt tagasi, kui toetuse saaja omafinantseering
väheneb alla punktis 5.2 sätestatud määra (omafinantseeringu määr peab olema minimaalselt
10,00 % ja toetuse määr maksimaalselt 90,00 % projekti abikõlblikest kuludest).“;

7) käskkirja punkt 22 sõnastatakse järgmiselt:
„22. Maavalitsuste tegevuse lõpetamise korral teavitavad ministeerium ja KÜSK hiljemalt
30. novembril 2017. a oma veebilehtedel, milline asutus või organisatsioon võtab üle 2017.a
programmdokumendis maavalitsusele ja maavanemale pandud ülesanded.
8) täiendada käskkirja punktidega 23–25 järgmises sõnastuses:
„23. 15. novembrini 2017. a (kaasa arvatud) maavalitsusse laekunud muudatustaotlusi ja
aruandeid menetleb maavalitsus programmdokumendi kohaselt kuni 15. detsembrini
2017. a.
24. Seisuga 15. detsember 2017. a pooleliolevad muudatustaotluste ja aruannete menetlused
antakse maavalitsuse poolt KÜSKi üle hiljemalt 31. detsembriks 2017. a.
25. KÜSKile laekunud ja maavalitsustelt üle võetud pooleliolevate muudatustaotluste ja
aruannete menetlemiseks nimetab KÜSKi juhataja menetleja, kes lähtub menetlemisel
programmdokumendi punktidest 14.12, 14.15 ja 14.19.“.
Käesolevat käskkirja rakendatakse 2017. aasta 16. novembrist.
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