KÄSKKIRI
25.06.15 nr 15-0174
Majandus- ja kommunikatsiooniministri
8. aprilli 2010.a käskkirja nr 112 „AS Eesti
Raudtee (registrikood 11575838) toetuse
taotluse, mis käsitleb Euroopa
Ühtekuuluvusfondist abi andmist projektile
„Elektrifitseeritud raudteeliinide
kontaktvõrgu rekonstrueerimine“,
rahuldamine“ muutmine
“Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse” § 18 lõike 1 alusel, kooskõlas majandus- ja
kommunikatsiooniministri 29. mai 2007.a määrusega nr 39 „Transpordi infrastruktuuri
arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” (edaspidi meetme
määrus) ja Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008.a korraldusega nr 126 „Transpordi
infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine” ning võttes arvesse, et 3.
novembril 2014.a kirjaga nr 2-1.5.6/3292 (projekti eelarve osas) ja 15. aprillil 2015.a (projekti
tähtaja osas) esitas AS Eesti Raudtee ettepanekud toetuse taotluse rahuldamise otsuse
muutmiseks, otsustan:
1. muuta ministri 8. aprilli 2010.a käskkirja nr 112 „AS Eesti Raudtee toetuse taotluse,
mis käsitleb Euroopa Ühtekuuluvusfondist abi andmist projektile „Elektrifitseeritud
raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine“, rahuldamine“ (muudetud 21.06.2012
käskkirjaga nr 12-0214, 14.11.2012 käskkirjaga 12-0362, 30.05.2013 käskkirjaga nr
13-0185, 25.11.2014 käskkirjaga nr 14-0380 ja 11.12.2014 käskkirjaga nr 14-0401)
alljärgnevalt:
1.1.muuta punktid 2.1 ja 2.3 ning sõnastada need järgnevalt:
„2.1 maksimaalsed abikõlblikud kulutused, mida abi suuruse arvestamisel arvesse
võetakse, on 23 777 678,15 eurot (kakskümmend kolm miljonit seitsesada
seitsekümmend seitse tuhat kuussada seitsekümmend kaheksa koma viisteist);
2.3 ÜFist antava abi maksimaalne suurus on 23 777 678,15 eurot (kakskümmend kolm
miljonit seitsesada seitsekümmend seitse tuhat kuussada seitsekümmend kaheksa
koma viisteist).“;
1.2. muuta punkt 2.6 ning sõnastada see järgnevalt:
„2.6. Projektiga seotud kulutused on abikõlblikud alates 1. septembrist 2010.a kuni
31. oktoobrini 2015.a“;
1.3.asendada ministri 8. aprilli 2010.a käskkirja nr 112 lisas 1 toodud saavutuse kuupäev
01/07/2015 uue kuupäevaga 31/10/2015;
1.4.asendada ministri 8. aprilli 2010.a käskkirja nr 112 lisa 2 käesoleva käskkirja lisaga.
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2. Käesoleva käskkirja punktid 1.1 ja 1.4 on tingimuslikud ning kehtivad alates Vabariigi
Valitsuse vastavasisulise muudatuse kinnitamisest investeeringute kavas. Toetuse
lõplik suurus võib olla väiksem kui punktis 1.1 toodud summa, kuna summa suurus
oleneb meetme vahendite jäägist, kuid nimetatud summa ei saa olla ka suurem kui
projekti lõpus sertifitseeritud abikõlblike kulude suurus.
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