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Kultuuriministri 29. septembri 2015. a
käskkirja nr 194 “Toetuse andmise tingimused
loomemajandusalase teadlikkuse tõstmiseks,
teadmiste ja oskuste arendamiseks ning
loomemajanduse ja teiste sektorite koostoime
suurendamiseks“ muutmine
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 12. novembri
1996. a määrusega nr 284 kinnitatud “Kultuuriministeeriumi põhimääruse” punkti 9 alapunkti 25
alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2018. a korraldusega nr 205 „„Perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“
teen kultuuriministri 29. septembri 2015. a käskkirjas nr 194 “Toetuse andmise tingimused
loomemajandusalase teadlikkuse tõstmiseks, teadmiste ja oskuste arendamiseks ning
loomemajanduse ja teiste sektorite koostoime suurendamiseks“ järgnevad muudatused:
1) muudan käskkirja punkti 1.3 kaht viimast lauset ja sõnastan need järgnevalt:
„VTA saajaks on kasusaajad ja abi andjaks rakendusüksusena Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kohustub nimetatud abi andmisel tagama
konkurentsiseaduse 6. peatükis toodud kohustuste täitmise.“;
2) muudan käskkirja punkti 3 pealkirja ja sõnastan järgnevalt:
„3. Toetatavate tegevuste elluviija, rakendusüksused ja rakendusasutus“;
3) muudan käskkirja punkti 3.2 ja sõnastan järgnevalt:
„3.2. Toetatavate tegevuste rakendusüksused on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi
rakendusüksus EAS või Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusüksus MKM). Rakendusüksus EAS täidab
STS § 8 lõike 2 punktides 1–5, 7 ja 8 nimetatud ülesandeid ning rakendusüksus MKM täidab
STS § 8 lõike 2 punktis 6 nimetatud ülesandeid.“;
4) muudan käskkirja punkti 3.3 ja sõnastan järgnevalt:
„3.3. Toetatavate tegevuste elluviija ja rakendusüksuse ülesannete täitmine Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuses on lahutatud struktuuriüksuste tasandil vastavalt sihtasutuse
tööprotseduuride kirjeldusele ja sisekordadele.“;

5) asendan käskkirja punktides 5.8, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 12.2, 12.4, 12.6, 12.7, 12.11–12.15,
13.3, 13.4.2, 13.4.3, 13.4.8 ja 13.5 sõna „rakendusüksus“ sõnadega „rakendusüksus EAS“
vastavas käändes;
6) muudan käskkirja punktis 6.1 sätestatud loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise
(meetme tegevus 5.3.6) tulemusindikaatori (rakenduskava väljundindikaatori) 2023. a
sihttaset ning määran uueks sihttasemeks 950 mitterahalist abi saavat ettevõtet;
7) muudan käskkirja punktis 6.1 sätestatud loomemajandusalase teadlikkuse tõstmise
(meetme tegevus 5.3.6) väljundindikaatorite (toetatava tegevuse spetsiifiliste
indikaatorite) 2023. a sihttasemed ning määran uuteks sihttasemeteks 90 toimunud
teadlikkuse suurendamise üritust ja 90 toimunud teadmiste ja oskuste suurendamise
üritust;
8) muudan käskkirja punktis 6.1 sätestatud loomemajanduse sidumise teiste sektoritega
suurprojektide
(meetme
tegevus
5.3.5)
tulemusindikaatori
(rakenduskava
väljundindikaatori) 2023. a sihttaset ning määran uueks sihttasemeks 45 mitterahalist abi
saavat ettevõtet (kasusaajat);
9) muudan käskkirja punktis 6.1 sätestatud loomemajanduse sidumise teiste sektoritega
suurprojektide (meetme tegevus 5.3.5) väljundindikaatori (toetatava tegevuse spetsiifilise
indikaatori) 2023. a sihttaset ning määran uueks sihttasemeks 8 läbiviidud suurprojekti;
10) tunnistan kehtetuks käskkirja punkti 12.3;
11) jätan käskkirja punkti 12.13 esimesest lausest välja sulud ja sulgudes oleva teksti.
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