KÄSKKIRI

25.01.16 nr 16-0028
Toetuse andmise tingimused
liginullenergiahoonete ehitusprojektide
tellimiseks
Perioodi 2014−2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel kehtestan toetuse andmise
tingimused liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimise toetamiseks.
1. Toetatava tegevuse seosed „Ühtekuuluvuspoliitika
2014−2020“ ning oodatavad tulemused

fondide

rakenduskavaga

1.1. Seos „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavaga 2014−2020“
Toetust antakse vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi
struktuuritoetuse seadus) § 5 lõike 2 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ (edaspidi rakenduskava)
prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme 6.1. „Energiatõhususe saavutamine
elamumajanduses“ eesmärgi „Energiatarbimise vähendamine lõpptarbija juures.
Energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine“ saavutamiseks tegevusele
6.1.2. „Liginullenergiahoone ehitusprojektide koostamise toetamine“.
1.2. Toetatava tegevuse eesmärk
Toetatava tegevuse eesmärk on avalikult kättesaadavate ja kasutatavate liginullenergiahoonete
ehitusprojektide valmimine.
1.3. Toetatava tegevuse elluviimise tulemus
Toetatava tegevuse elluviimise tulemusena on valminud viis liginullenergiahoone
ehitusprojekti. Ehitusprojektide kasutamine lihtsustab liginullenergiahoone tellimist ja
projekteerimist. Ehitusvaldkonna spetsialistid ja potentsiaalsed tellijad on ehitusprojektide
olemasolust teadlikud ning ehitusprojektid on avalikult kättesaadavad.
1.4. Terminid
1.4.1 Liginullenergiahoone on majandus- ja taristuministri 3. juuni 2015. a määruse nr 55
„Hoone energiatõhususe miinimumnõuded¹“ §-s 7 sätestatud hoone;
1.4.2 projekteerimine on ehitise või selle osa arhitektuurne ja ehituslik kavandamine, ehitise
tehnosüsteemide ja ehitises kasutatava tehnoloogia kavandamine ning ehitise elueast lähtuv
ehitise nõuetele vastava kasutamise ja hooldamise tehnomajanduslik hindamine;
1.4.3 ehitusprojekt on tekstilisest osast ja joonistest koosnev dokument, mis käsitleb
liginullenergiahoone tüüpseid tehnilisi lahendusi.
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2. Toetatava tegevuse eelarve
Toetatava tegevuse kogueelarve on 290 000 eurot. Tegevust rahastatakse 100% ulatuses
Ühtekuuluvusfondist (edaspidi ÜF).
Abikõlblike kulude eelarve Toetuse osakaal abikõlblikest Oma(eurodes)
kuludest (%)
finantseering
ÜF-i toetus Riiklik
ÜF-i toetus Riiklik
kaasfinantseering
kaasfinantseering
290 000

0

100%

0%

Tegevuse
kogumaksumus
(eurodes)
0

290 000

Toetatava tegevuse eelarve seos väljundnäitajaga on toodud käskkirja lisas.
3. Toetatava tegevuse sihtgrupp
Sihtgrupiks on projekteerijad, kes hakkavad koostama liginullenergiahoonete ehitusprojekte
ning neid projekte kasutada soovivad isikud ja asutused.
4. Toetatava tegevuse kirjeldus
Toetatavaks tegevuseks on viie liginullenergiahoone, mille kasutamise otstarve majandus- ja
taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ järgi on
elamud (kood 11000), ehitusprojekti tellimine ja nende avalikult tutvustamine.
5. Väljund- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
Näitaja tüüp

Näitaja nimetus

Rakenduskava
väljundnäitaja

Liginullenergiahoone
ehitusprojektide
arv

Näitaja
mõõtühik
Ehitusprojektide
arv

Sihttase
(2016)
5

Sihttase
(2018)
5

Sihttase
(2020)
5

Sihttase
(2023)
5

6. Rakendusasutus ja -üksus ning elluviija
6.1. Vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse kinnitatud
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale on meetme tegevuse
rakendusasutus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi rakendusasutus) ja
rakendusüksus Sihtasutus KredEx (edaspidi rakendusüksus).
6.2. Toetatava tegevuse elluviija on Sihtasutus KredEx (edaspidi elluviija).
6.3. Elluviija ja rakendusüksuse ülesanded on lahutatud Sihtasutuse KredEx struktuuriüksuste
tasandil vastavalt tööprotseduuride kirjeldusele.
7. Elluviija õigused ja kohustused
Elluviijale kohaldatakse lisaks käesolevas käskkirjas sätestatule struktuuritoetuse seaduse §des 24 ja 26 ning struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud toetuse
saaja kohustusi ja õigusi.
7.1. Elluviija kohustused:
7.1.1. viia toetatav tegevus korrektselt ellu, koostades riigihanke hankedokumendid, viies
läbi nõuetekohase riigihanke, ning kasutada toetust sihtotstarbeliselt ja vastutada tegevuse ja
selle elluviimiseks tehtud kulude abikõlblikkuse eest;
7.1.2. pidada kinni käskkirja punktis 2 nimetatud eelarvest;
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7.1.3. tagada raamatupidamises toetatava tegevuse kulude ja neid kajastavate kulu- ja
maksedokumentide selge eristatavus muudest kulu- ja maksedokumentidest;
7.1.4. esitada hankedokumentide kavandid, sh hankelepingu projekt ja muud hankemenetlust
käsitlevad
dokumendid,
enne
hankemenetluse
alustamist
rakendusasutusele
kooskõlastamiseks;
7.1.5. vormistada ja esitada rakendusüksusele maksetaotlus vastavalt käesoleva käskkirja
punktile 10.2;
7.1.6. koostada ja esitada lõpparuanne rakendusüksusele kontrollimiseks vastavalt käesoleva
käskkirja punktidele 10.2 ja 10.3;
7.1.7. osutada auditi ja kontrolli kiireks läbiviimiseks igakülgset abi.
7.2. Elluviija õigused:
7.2.1. teha rakendusasutusele ettepanekuid käesoleva käskkirja muutmiseks, sh toetatava
tegevuse elluviimise tingimuste muutmiseks;
7.2.2. küsida rakendusasutuselt teavet, mis on vajalik toetatava tegevuse abikõlblikkuses ja
eesmärgipärasuses veendumiseks;
7.2.3. kaasata vajadusel eksperte või moodustada ekspertkomisjone hankedokumentide
koostamisel ja hanke läbiviimisel.
8. Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood
Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood algab käskkirja allakirjutamise päevast ja lõpeb 31.
detsembril 2017. aastal.
9. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
9.1. Abikõlblikud on kulud, mis on otseselt vajalikud ja põhjendatud käesoleva käskkirja p-s 4
nimetatud tegevuse elluviimiseks ja toetatava tegevuse eesmärkide ja tulemuste
saavutamiseks ning mis on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143
„Perioodi 2014−2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse
maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi ühendmäärus)
§-ga 2.
9.2. Kulu on abikõlblik, kui tegelikult tehtud ja makstud kulu aluseks olev tegevus toimus
abikõlblikkuse perioodil. Kõik toetusest hüvitatavad kulud peavad aitama kaasa toetatava
tegevuse elluviimisele, olema toetatava tegevusega otseselt seotud ja abikõlblikud.
9.3. Abikõlblik on viie erineva käesoleva käskkirja p-s 4 nimetatud liginullenergiahoone
ehitusprojekti maksumus ja nende avalikult tutvustamise, välja arvatud veebilehel avaldamise,
kulu.
9.4. Mitteabikõlblikud on ühendmääruse §-s 4 sätestatud kulud.
10. Lõpparuanne ning toetuse maksmise tingimused ja kord
10.1. Toetust makstakse elluviijale tegelike kulude alusel vastavalt struktuuritoetuse seaduse
§-dele 28−30 ja ühendmääruse § 14 lõike 1 punktile 1.
10.2. Elluviija esitab rakendusüksusele käesoleva käskkirja p-s 4 nimetatud tegevuse
elluviimiseks tehtud kulude hüvitamiseks maksetaotluse rakendusüksuse kinnitatud vormil
koos lõpparuandega. Maksetaotlus ja lõpparuanne esitatakse ühe kuu jooksul pärast toetatava
tegevuse elluviimise lõpetamist.
10.3. Lõpparuandes peab olema kajastatud vähemalt järgmine informatsioon:
1) elluviidud tegevus koos sihtrühma, eelarve, tehtud tegelike kulutuste ja elluviimise ajaga;
2) toetatava tegevuse muudatused koos põhjendustega;
3) käesoleva käskkirja punkti 5 kohase väljundnäitaja sihttase ja hinnang selle saavutamisele;
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4) hinnang tegevuse elluviimisele ja selle tulemuslikkusele;
5) läbiviidud riigihangete arv, hankemenetluse liik, hankelepingu maksumus;
6) tekkinud probleemid ja nende lahendused.
10.4. Rakendusüksus menetleb maksetaotlust vastavalt juhtimis- ja kontrollisüsteemide
kirjelduse alusel välja töötatud protseduuridele.
10.5. Rakendusüksus menetleb maksetaotlust mitte kauem kui 90 päeva selle saamisest
arvates.
10.6. Rakendusüksus edastab kontrollitud lõpparuande viivitamatult rakendusasutusele
kinnitamiseks. Rakendusasutus kinnitab lõpparuande 10 tööpäeva jooksul selle saamisest
arvates. Rakendusüksus maksab elluviijale toetust pärast lõpparuande kinnitamist
rakendusasutuse poolt.
11. Finantskorrektsioonid
11.1. Kui ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks või taotletakse
mitteabikõlblike kulude hüvitamist, teeb rakendusasutus finantskorrektsiooni otsuse, millega
nõutakse elluviijalt toetus osaliselt või täielikult tagasi või jäetakse taotletud mahus välja
maksmata.
11.2. Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 45 lõigetele 1 ja
2 ning ühendmääruse §-dele 21−23. Viivist rakendatakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse
§-s 49 sätestatule.
12. Toetatava tegevuse ja elluviimise tingimuste muutmine
Rakendusasutusel on õigus tegevuste elluviimise tingimusi muuta elluviija või
rakendusüksuse ettepanekul või enda algatusel, kui muudatuste tegemine on vajalik
toetatavate tegevuste edukaks elluviimiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristen Michal
majandus- ja taristuminister

LISA Toetatava tegevuse eelarve
Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: käskkirja allakirjutamise päev kuni 31.12.2017
Toetuse andmise tingimused: liginullenergiahoonete ehitusprojektide tellimine
Toetatava tegevuse elluviija: Sihtasutus KredEx

Projekti tulemus (2023)

Ehitusvaldkonna
spetsialistide
ja
tellijate
teadlikkuse ning oskuste kasv
liginullenergiahoonete
projekteerimisel ja tellimisel,
mistõttu hakkab suurenema
liginullenergiahoonete
osakaal püstitatavate hoonete
seas.

Projekti
abikõlblike
ja kulude/
toetatavate
tegevuste
eelarve

Projekti väljund (2023)

Projekti
tegevused
kindlaksmääratud kulukohad

Valminud on viis liginullenergiahoone ehitusprojekti.

Tegevus: riigihanke läbiviimine viie
erineva elamu kasutamise otstarbega
liginullenergiahoone
ehitusprojekti
tellimiseks.

290 000 €

