Seletuskirja lisa 2

Toetustingimuste „Toetuse andmise tingimused maapõueuuringute valdkonna teadus- ja arendustöö tugitegevuste läbiviimiseks“ eelnõu ja selle
seletuskirja kooskõlastustabel
Märkuse esitaja
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Märkus, ettepanek

Märkusega arvestamine, sh mittearvestamise või
osalise arvestamise põhjus
Käskkirja eelnõu (edaspidi eelnõu) punktis 1.1.2 on märgitud Arvestatud.
prioriteetse suuna eesmärgiks „Teadus-, arendus- ja
innovatsiooni
(edaspidi
TAI)
süsteemi
kohaliku
sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine
ja nutikas
spetsialiseerumine
kasvualade
arendamiseks“.
Juhime
tähelepanu, et neljanda prioriteetse suuna Euroopa Liidu
vahendite kasutamise vastav eesmärk on „TAI süsteem toetab
majandusstruktuuri muutumist teadmiste mahukamaks ja
sotsiaalsete väljakutsete lahendamist“. Palume eelnõus teha
vastav parandus.
Palume
eelnõu
punktis
1.2
„toetuse
andmise Arvestatud
eesmärk“ kirjeldatud eesmärk siduda prioriteetse suuna, meetme
tegevuse eesmärkide ja väljundnäitajaga. Ühtlasi soovitame
toodud eesmärgid jagada peamise ja alaeesmärkide vahel.
Palume eelnõu punkti 1.4 juures tuua välja, milline on seos Arvestatud.
kõikide erinevate arengukavadega ja eesmärkidega, millesse
antud toetuse andmise tingimused panustavad. Näiteks on
seletuskirja vastavas punktis välja toodud, et see panustab ka
teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegiatesse.
Samuti palume välja tuua, kas antud toetuse andmise tingimustel
on seos ettevõtluse kasvustrateegiaga või muu sellisega.
Eelnõu punktis 1.6 „tegevuste abikõlblikkuse periood“ on Arvestatud, tekst ühtlustatud; abikõlblikkuse aeg
abikõlblikkuse periood alguseks märgitud 01.01.2020. Eelnõu algab 10.05.2020.
punktis 2 „tegevuste kirjeldused, tulemused ja ajakava“ on
tegevuste kirjelduste juures toodud, et esimesed tegevused
algavad 2020. aasta teises kvartalis. Samas on seletuskirja osas

Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

V „tegevuste jõustumine“ toodud, et käskkiri jõustub üldises
korras ning Eesti Geoloogiateenistus (edaspidi EGT) kuulutab
välja hanked puurimistegevuseks ning hoone projekteerimiseks
ja ehitamiseks kohe pärast käskkirja jõustumist. Võttes arvesse
erinevust abikõlblikkuse perioodis ja tegevuste läbiviimise ajas,
ei pea Rahandusministeerium põhjendatuks varasemat
abikõlblikkuse perioodi kui tegelike tegevuste elluviimise aega.
Soovitame abikõlblikkuse perioodi ja tegevuste elluviimise
perioode, nii eelnõus kui ka seletuskirjas ühtlustada ning mitte
märkida abikõlblikkuse perioodiks varasem aeg, kui on seda
käskkirja jõustumise aeg või tegevuste elluviimise tegelik aeg.
Juhul kui peetakse vajalikuks varasemat abikõlblikkuse aega, siis
palume seda ka seletuskirjas selgitada, kuidas varasem aeg aitab
kaasa meetme tegevuse eesmärkide täitmisele.
Eelnõu punktis 1.5.4 on kirjeldatud ekspertkomisjoni koosseisu Arvestatud. Selgitus lisatud.
ning tegevusena elluviija nõustamine. Jääb selgusetuks, mis on
ekspertkomisjoni konkreetsed ülesanded ning milliste tegevuste
raames ta elluviijat nõustab. Palume täpsemini kirjeldada
ekspertkomisjoni rolli erinevate tegevuste juures nii eelnõus kui
ka seletuskirjas.
Eelnõu punktis 3 „väljundnäitajad“ tabelites 2 ja 3 on esitatud Arvestatud.
vaid toetuse andmise tingimuste spetsiifilised näitajad ning
tabelid ei sisalda ühtegi rakenduskavapõhist ega ka meetmete
nimekirja kohast meetme tegevuse väljundnäitajat. Vastavalt
struktuuritoetuse seaduse § 16 lõikele 1 (sh § 14 lõige 3) ja seire
juhendile
lisatud
sekkumisloogikale
peab
iga
struktuurivahenditest toetatav projekt panustama rakenduskava
väljundnäitajate sihttasemete saavutamisesse. Palume selgitada
ja täiendada käskkirja meetmete nimekirjas sätestatud vastava
meetme tegevuse asjakohas(t)e väljundnäitaja(te)ga, millesse
projekt panustab. Ühtlasi palume seletuskirjas välja tuua,
millisesse rakenduskava tulemusnäitajasse projekt panustab.

Rahandusministeerium

Eelnõus kui ka seletuskirjas on viidatud, et meetme raames antav Arvestatud, eelnõu p 1.7 korrigeeritud. Selgitused
toetus ei ole riigiabi, kuna tegemist on teadusasutusele või lisatud seletuskirja. Konverentside korraldamine
teadustaristule antava toetusega ning sellist teadusasutust või jääb selle toetusskeemi tegevustest välja.
teadustaristut
kasutatakse
vaid
majandustegevuse
kõrvaltegevuseks. Samuti on kirjas, et meetme elluviija, kelleks
on EGT, põhitegevus ei ole ettevõtlus. Meetme raames antakse
aga toetust kolmeks tegevuseks, mille puhul tuleks eraldi
selgitada, miks ei ole tegemist riigiabi andmisega.
1.Soovitame eelnõu punktis 1.8 „riigiabi“ kirjutada, et tegevuste
1 „Arbavere uurimiskeskuse teadusmaja rajamine“ ja 2
„maapõueressurssidega teadus- ja arendustegevuseks vajalike
puurimistööde läbiviimine“ toetamine ei ole riigiabi ja tuua
põhjendused vaid seletuskirjas. Võime nõustuda, et eelnõu
punktides 2.1 ja 2.2 kirjeldatud tegevused 1 ja 2 ei ole
majandustegevused ja seega ei ole nende tegevuste toetamine
riigiabi, kuid seletuskirja punkt 1.4 „riigiabi analüüs“ vajab
täiendamist (vt p 8.2).
2 Palume seletuskirjas selgitada, kas elluviija on teadusasutus
Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuseks ning
innovatsiooniks antava riigiabi raamistiku (edaspidi TAI
raamistik) punkti 15(ee) mõistes. Samuti palume selgitada, kas
rajatav Arbavere uurimiskeskuse teadusmaja vastab TAI
raamistiku punktis 15(ff) toodud teadustaristu mõistele. TAI
raamistiku punktis 19 on selgitatud, milliseid tegevusi loetakse
mittemajandustegevuseks ning sellest tulenevalt palume
selgitada, kas tegevus 1 ja tegevus 2 vastavad punktis 19 toodule.
TAI raamistiku punktis 20 on selgitatud, millal ei pea
teadusasutuse või –taristu segakasutuse korral lugema asutuse
või taristu rahastamist riigiabiks (nn 20% reegel). Lisaks on TAI
raamistiku punktis 18 täpsustatud, et „kui sama üksus tegeleb nii
majandustegevuse kui ka mittemajandusliku tegevusega, ei

kuulu mittemajandusliku tegevuse riiklik rahastamine
aluslepingu artikli 107 lõike 1 reguleerimisalasse tingimusel, et
neid tegevusliike ning nende kulusid, rahastamist ja tulusid on
võimalik selgelt eristada, nii et majandustegevuse
ristsubsideerimine on välistatud“. Seega, kui ei saa väita, et EGT
üldse majandustegevusega ei tegele või, et rajatavas
uurimiskeskuses üldse majandustegevusega ei tegeleta, siis on
vajalik eristada majandus- ning mittemajandustegevuse tulusid
ja kulusid ning jälgida, et majandustegevuse maht ei ületaks
aastas 20% tegevuse kogumahust. Palume selgitada seda
seletuskirjas ja kinnitada, et see nii on.
3 Eelnõu punktis 2.3 „tegevus 3 - teavitus- ja juhtimistegevused“
on kirjas, et lisaks teavitusürituste ja infopäevade korraldamisele
kohalikele
elanikele
planeeritavate
puuraukude
asukohapiirkondades (mittemajandustegevus) plaanib EGT ka
konverentside korraldamist. Juhime tähelepanu, et konverentside
korraldamine on majandustegevus. Seega palume kaaluda, kas
selle alategevuse toetamine ei läheks vähese tähtsusega abi
(komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013) alla või selgitada, miks ei
ole tegemist riigiabiga (vähese tähtsusega abiga).

Rahandusministeerium

4 Eelnõu punktis 1.7 toodud tabelis 1 „tegevuste abikõlblike
kulude eelarve finantsallikate lõikes“ on toetatavate tegevuste 1
ja 2 kohta märgitud „teenuse sisseostmine“. Palume selgitada,
mida see tähendab.
Eelnõu punktis 2.3 „tegevus 3 – teavitus- ja Arvestatud, teavitustegevuste sisu seletuskirjas
juhtimistegevused“ on lühidalt kirjeldatud, milliseid lahti kirjutatud.
teavitustegevusi tehakse. Juhime tähelepanu, et meetme tegevuse
4.2.3
„Ressursside
väärindamise
alase
teadusja
arendustegevuse toetamine“ raames osaleb EGT Eesti
maapõueressurssidega
seotud
teadusuuringutega
kommunikatsiooni
tegevustes
summas
12
500€.

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium
Rahandusministeerium

Rahandusministeerium

Haridus- ja
Teadusministeerium

Topeltfinantseerimise vältimiseks soovitame kahe meetme
tegevuse kommunikatsioonitegevused selgelt eristada ning
võimalusel tuua välja milliseid tegevusi tehakse selle meetme
tegevuse raames ning, milliseid tegevusi meetme tegevuse 4.2.3
raames.
Palume eelnõu punkti 4.7.3 lisada, et rakendusasutus
kooskõlastab eelnõu muudatused ka Rahandusministeeriumiga.
Palume seletuskirja punktis 1.4 „väljumisstrateegia“ tuua välja,
mida tähendab, et „tegevuse jätkusuutlikkus on edaspidi tagatud
teadus- ja arendussüsteemi piisava rahastamisega“. Palume
selgitada, kuidas on planeeritud edaspidi rahastada
investeeringute püsikulusid ning, kas ja kuidas on sellega
arvestanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Palume seletuskirjas tuua välja eelnõu punktis 1.7 „tegevuste
eelarve“ kirjeldatud täpsed eelarvelised mahud aastate lõikes.
Seletuskirja osas IV „tegevuse mõjud“ on kirjeldatud tegevuste
mõju kodanikuühiskonnale, mis ei ole kooskõlas
Rahandusministeeriumi koostatud juhistega „Läbivad teemad
valdkonna arengukavas“. Palume seletuskirjas asendada
kodanikuühiskonna arengu mõju kirjeldusega, kuidas meetme
tegevus mõjutab infoühiskonna eesmärke. Samuti palume lisada
kirjeldus, kuidas meetme tegevus mõjutab riigivalitsemise
eesmärke.
Võttes arvesse, et antud meetme tegevust ei ole Vabariigi
Valitsuse kinnitatud meetmete nimekirjas, siis kooskõlastame
antud õigusakti eelnõu tingimuslikult. Palume järgmise
meetmete nimekirja muudatusega teha ettepanek lisada meetme
4.2 alla uus meetme tegevus koos vajalike rakenduskava
väljundnäitajate ja nende sihttasemetega ning vastava eelarvega.
Palume välja jätta käskkirja eelnõu lisa punktis 1.7 oleva Tabeli
1 „Tegevuste abikõlblike kulude eelarve finantsallikate
lõikes“ real nr 1 sulgudes olev selgitus, mille kohaselt Arbavere

Arvestatud. Korraldusasutus on
Rahandusministeerium.
Arvestatud. Selgitus lisatud seletuskirja.

Arvestatud
Arvestatud

Arvestatud. Meetmete nimekirja muudatus on
töös.

Arvestatud

Haridus- ja
Teadusministeerium
Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

uurimiskeskuse teadusmaja rajamine on teenuse sisseostmine.
Tegevuse kirjelduse ja abikõlblike kulude kohaselt on tegemist
hoone ehituse, mitte teenuse hankimisega.
Teeme ettepaneku, et seletuskirjas toodaks välja seos HTMi
paralleelselt väljatöötatavate toetuse andmise tingimustega
tegevusele „Ressursside väärindamise alase teadus- ja
arendustegevuse toetamine“.
Käskkirja eelnõu punktis 1.1.3. on toodud meetme nimetusena:
TAI süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade
arendamiseks.

Arvestatud

Arvestatud osaliselt. Tekstis meetme nimetus
täpsustatud. Rahandusministeeriumile tehtud
ettepanek meetme tegevuse lisamiseks meetmete
nimekirja. Meetme tegevus lisandub, kuna
prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja
Meetmete nimekirja kohane meetme nimetus on: A&I süsteemi rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja
kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas
arendustegevus“ meetme 4.2 „TA&I süsteemi
spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid)
kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
arendamiseks. Käskkirja eelnõu punktis 1.1.5. on meetme
suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine
tegevusena toodud maavarade uurimiseks ja kasutamiseks
kasvualade arendamiseks“ tegevuse 4.2.3 „TA
vajaliku teadus ja arendustöö tugitegevuste läbiviimine.
programm nutika spetsialiseerumise
Käskkirja eelnõu punktis 1.6 Tegevuste abikõlblikkuse periood kasvuvaldkondades“ eesmärkide elluviimiseks
on toodud tegevuste abikõlblikkuse perioodiks 01.01.2020 kuni planeeritud tegevus „Ressursside väärindamise
31.08.2023. Kuna märtsis 2020 kinnitatud meetmete nimekiri ei alase teadus- ja arendustegevuse toetamine“ jagati
sisalda toodud meetme tegevust, siis vastava tegevuse toetuse
pärast esimest kooskõlastusringi kaheks, sest
andmise tingimuste osas on arvamuse avaldamine ennatlik.
HTMi ettepanekul maapõue tegevused suunati
MKMi haldusalasse. Vastav selgitus lisatud
seletuskirja tausta selgitusse.
Käskkirja eelnõu punkt 1.5.4. Nimetatud punktis on toodud
Arvestatud osaliselt. Kuna tegevused peavad
tegevuste ekspertkomisjon, mis on elluviija loodav juhtorgan,
kulgema paralleelselt HTM poolt koordineeritava
mille koosseisu kuuluvad rakendusasutuse, ettevõtjate,
ressursside väärindamise programmiga, siis on
ettevõtjate esindusorganisatsioonide, elluviija ja ülikoolide
ekspertkomisjoni olemasolu ja aruannete
esindajad ning mille ülesandeks on elluviijat nõustada. Eelnõu
läbivaatamine vajalik tegevuste
seletuskirjas on toodud, et ekspertkomisjon vaatab läbi tegevuse koordineerimiseks, ajatamiseks ja võimaliku
aruanded ning teeb ettepanekud tegevuste läbiviimiseks.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Palume kirjeldada käskkirja eelnõus või seletuskirja eelnõus
ekspertkomisjoni moodustamine ja komisjoni roll täpsemalt.
Ekspertkomisjon on mittevajalik, kui talle jääb eelnevalt toodud
nõustav roll. Palume selgitada, mida peetakse silmas „vaatab
läbi tegevuse aruanded“ ning kas komisjonil on aruandeid
kooskõlastav või kinnitav roll ja mis sõltub skeemi
rakendamisel komisjoni hinnangust.
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Kui ekspertkomisjon on vajalik aruannete menetlemiseks, siis
palume seda ka kirjeldada käskkirja eelnõu punktis 4.5
Aruannete esitamine.
Käskkirja eelnõu punkt 1.7. Tegevuste eelarve. Nimetatud
punkti tabelis 1 on toodud Tegevus 2 – Teadusotstarbeliste
puurimistööde teostamine ja Tegevus 3 - Teavitus ja
juhtimistegevused tegevused. Palume tegevuse nimetused
korrigeerida ja viia need vastavusse punktis 2.2. tooduga:
Tegevus 2 - Maapõueressurssidega teadus- ja
arendustegevuseks vajalike puurimistööde läbiviimine ja
punktis 2.3. Tegevus 3 – Teavitus- ja juhtimistegevused.
Palume selgitada millistele andmetele tuginedes on jõutud
järeldusele, et tegevuste elluviimisel majandustegevuse maht ei
ületa 20 % asjaomase üksuse üldisest aastasest tegevusmahust.
Projekti raames soetatud vara abil ja arendustegevuse
tulemusena tuleb vastavalt nimetatud artiklile erasektorile
teenuseid osutada üksnes turutingimustel.
Käskkirja eelnõus on toodud tegevuse 2.1. läbiviimise aeg: II
kvartal 2020 IV kvartal 2022. Eelnõu seletuskirjas on toodud, et
teadusmaja ehitatakse ja sisustatakse aastatel 2020-2021.
Palume viia käskkirja eelnõus ja seletuskirja eelnõus toodu
vastavusse ja täpsustada mida peetakse silmas käskkirja eelnõus
toodud ehitamise all. Kui peetakse silmas teadusmaja ja

dubleerimise vältimiseks. Vastav selgitus lisatud
seletuskirja.

Arvestatud

Arvestatud. Lisatud on ülevaade Eesti
Geoloogiateenistuse eelarvest ja põhimäärusest.

Arvestatud. Selgitus lisatud. Ehituse detailsem
plaan lisatud seletuskirja.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

õppeväljakute ehitamist ning teadusmaja sisustamist, siis
selguse huvides palume kasutada lauset „Olemasoleva
amortiseerunud olmehoone asemele rajatakse 2023.aastaks
uurimiskeskuse teadusmaja ja õppeväljakud geoloogiliste
katsete läbiviimiseks.“
Palume eelnõu seletuskirjas kirjeldada teadusmaja ja
õppeväljakute rajamisega seotud tegevusi ja soetusi ning viia
need kooskõlla käskkirja eelnõus tooduga. Näiteks eelnõu
seletuskirjas puuduvad selgitused õppeväljakute rajamise osas,
seletuskirja on toodud nõupidamiste ja koolituste ruumid 35-40
inimesele, mida ei ole kajastatud käskkirja eelnõus. Selguse
mõttes teeme ettepaneku kajastada teadushoone ruumilahendus
ja maja kasutusvõimalused ainult seletuskirjas (milliseid
ruumid on teadushoones ning milliseid võimalusi teadlastele
hoone pakub).
Käskkirja eelnõu punktis 1.1.5. on meetme tegevusena toodud
maavarade uurimiseks ja kasutamiseks vajaliku teadus ja
arendustöö tugitegevuste läbiviimine. Märtsis kinnitatud
meetmete nimekiri ei sisalda toodud meetme tegevust. Palume
eelnõu seletuskirja punkti 3 selgitustes tuua välja konkreetselt
meetme tegevuse (meetmete nimekirja kohase tegevuse)
väljundnäitaja (millisesse meetme tegevuse väljundnäitaja
täitmisse skeem panustab). Kuna kinnitatud meetmete
nimekirjas puudub vastav meetme tegevus, ei ole ka võimalik
hinnata meetme tegevuse väljundnäitaja kajastamist eelnõus
Tabel 2. Tegevuse spetsiifilised väljundnäitajad. Tegevuse 1
raames teadlastele rajatud tööruumide ruutmeetrite arv
sihtväärtusega 2023. a on 400m2. Eelnõu seletuskirjas lk 7Spetsiifiliste väljundnäitajatena loetakse rajatud hoone
ruutmeetrite arvu ja puurimise meetrite arvu. Palume
täpsustada, kas silmas peetakse kogu hoone ruutmeetrite arvu
või teadlastele mõeldud tööruume (va. olmeruumid). Et tagada

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud
ruumilahenduse osas, õppeväljakud jäetud välja.

Arvestatud. Vt selgitust eespool, seletuskirja
lisatud seos väljundnäitajatesse

Arvestatud. Täpsustused lisatud.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

näitajate saavutusväärtuse korrektne arvestamine ja üheselt
mõistetavus palume eelnõu seletuskirjas kirjeldada algallikaid,
kust vastavad andmed võetakse.
Tabel 3. Toetusskeemi indikaatorid. Tabelis 3 toodud
indikaatori „Uurimiskeskuses töötanud teadlaste ja üliõpilaste
arv“, sihtväärtus 2023. a on 150 inimest aastas, puhul palume
seletuskirjas täpsustada, kas sihtväärtus on kumulatiivne või on
sihttasemeks 150 inimest kumulatiivselt 2023-ndal aastal (mitte
kumulatiivselt projekti elluviimise aastatel). Samuti palume
selgitada mida mõeldakse „töötanud“ all, kas töölepingu alusel
töötavaid täiskohaga terve kalendriaasta töötanud teadlasi ja
töötavaid üliõpilasi ning kas üliõpilased on ka tööle võetud
töölepinguga.
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Et tagada näitaja saavutusväärtuse korrektne arvestamine ja
üheselt mõistetavus palume seletuskirjas kirjeldada algallikat,
kust vastavad andmed võetakse. Palume lisada tabelis tegevuse
3 juurde mõõtühik.
Käskkirja eelnõu punkt 4.2. Elluviija õigused ja kohustused.

Arvestatud. Selgitus lisatud seletuskirja.

Arvestatud

1) „4.2.2.4. koostab vahearuande iga kalendriaasta kohta ning
esitab selle rakendusüksusele kinnitamiseks järgmise aasta 31.
jaanuariks.“ Sama eelnõu punkt lk 7 „4.5.1. Elluviija esitab
rakendusüksusele tegevuste elluviimise kohta vahearuande etoetuse keskkonna kaudu iga aasta 20. jaanuariks“

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Palume ühtlustada eelnevalt nimetatud punktides toodud
vahearuande esitamise tähtajad (kas see on 31. jaanuar või 20.
jaanuar).
4.2.2.5. koostab lõpparuande ning esitab selle rakendusüksusele
kinnitamiseks kolme kuu jooksul pärast toetatavate tegevuste
elluviimise lõppemist;“ Sama eelnõu punkt lk „4.5.5. Elluviija

Arvestatud

esitab rakendusüksusele registri kaudu rakendusüksuse
kehtestatud vormil lõpparuande 45 päeva jooksul alates
abikõlblikkuse perioodi lõppemisest“

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus
Riigi Tugiteenuste
Keskus

Palume ühtlustada eelnevalt nimetatud punktides lõpparuande
esitamise tähtaeg.
„4.2.2.7. esitab korrigeeritud väljamaksete prognoosi järele
jäänud eelarveaasta osas kui maksetaotlus erineb rohkem kui
25% võrra esitatud prognoosist;“

Arvestatud. Prognoosi esitamise kohustuse punkt
tervikuna eemaldatud.

Korrigeeritud prognoosi esitamine on reguleeritud, kuid puudub
prognoosi esitamise kohustus ja mis ajaks see tuleb esitada.
Palume täpsustada, kas prognoos esitatakse ja kuna see
esitatakse (kas koos vahearuandega).
4.3. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud.
Arvestatud
1) 4.3.2.1 - Palume kasutada sõna „siseviimistlemise“ asemel
sõnu „siseruumide viimistluse või siseviimistluse“ Ja teeme
ettepaneku lugeda tehnovõrkudega liitumiskulud ka
abikõlblikeks kuludega ja täiendada toodud kulu liigiga punktis
4.3.2.1. toodud abikõlblike kulude loetelu
4.3.2.2. - Palume eelnõu seletuskirjas selgitada mida mõeldakse
õppeväljakute all ja milliste kuludega on rajamine seotuid.
4.3.2.4. - seletuskirjas lk 7 on märgitud: „Abikõlblikud on
tegevuste eesmärkide täitmiseks vajalike teenuste ja
teavitamisega seotud kulud. Vajalikud tellitavad teenused
selguvad tegevuste elluviimise käigus, kuid teenuste hulgas
võib välja tuua ürituste, sealhulgas konverentside, infopäevade,
näituste korraldamise kulud, samuti trüki- ja tõlkekulud ning
nõuetekohase teavitamisega seotud kulud.

Arvestatud. Õppeväljakute väljaehitamine jääb
toetusskeemist välja.
Arvestatud. Transpordikulude selgitus seletuskirja
lisatud.

Teeme ettepaneku muuta seletuskirja eelnõus toodud lauset
„Abikõlblikud on tegevuste eesmärkide täitmiseks vajalike
teenuste ja teavitamisega seotud kulud.“ ja asendada see
lausega „Abikõlblikud on tegevuste eesmärkide täitmiseks
vajalikud teenuste kulud“.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Palume eelnõu seletuskirjas selgitada milliseid kulusid peetakse
silmas transpordikulude all ja kas need on seotud ainult
teenuste ostmisega.
Juhime tähelepanu, et eelnõus ei ole projekti kaudsed-, sh
üldkulud abikõlblikud. Eelkõige puudutab see tegevus 2
kulusid, millega võib eeldada, et kaasnevad ka personali- ja
üldkulud. Ühendmääruse § 9 punkti 7 kohaselt koostoimes § 9
ja § 15 lõikega 4 on kaudsed kulud abikõlbikud vaid kulude
lihtsustatud hüvitamisviiside alusel.
punkt 4.4.3 – maksete esitamine käib läbi e-toetuse ja
rakendusüksus enam eraldi vormi selleks ei kinnita. Palun
sõnastada teine lause ümber, nt: Elluviija peab esitama
maksetaotluse rakendusüksusele kord kvartalis e-toetuse
keskkonna kaudu.
Käskkirja eelnõu punkt 4.5. Aruannete esitamine.
1) 4.5.2 – kui vahearuande vorm on e-toetuses juba ette antud ja
toetuse saaja seda muuta ei saa, siis palume jätta välja, et
rakendusüksuse kohustus kontrollida aruande vormikohast
olekut. 2) 4.5.5. - Palume asendada sõnad „registri kaudu“
sõnadega „e-toetuse keskkonna kaudu“ ja jätta välja
rakendusüksuse vorm, sest seda rakendusüksus ei kehtesta.
Palume sõnastada nt järgmiselt: Elluviija esitab
rakendusüksusele e-toetuse keskkonna kaudu lõpparuande 45
päeva jooksul alates abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.

Võetud teadmiseks

Arvestatud

Arvestatud

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Käskkirja eelnõu punkt 1.1.
Kuna punktis 1.1. sisalduv peaks välja tegevuse seose
Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavaga 2014-2020, siis
selguse huvides palume kasutada seoste nimetamisel
rakenduskavas toodud nimetusi, eesmärke ja tulemusi.
Meetme nimetusel palume viidata meetmete nimekirjas toodud
meetme numbrile. Meetmete nimekirja kohane meetme tegevuse
nimetus on „TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju
suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT +
tervis + ressursid) arendamiseks“. Meetme number 20142020.4.2.
Käskkirja eelnõu punkt 1.4.
Eelnõus on toodud, et „Toetusskeem on kooskõlas nutika
spetsialiseerumise strateegilise raamistiku põhimõtetega ja
tihedalt
seotud
valdkonna
põhilise
strateegiaga
„Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050“ ning TAI strateegia
ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmisega.“.
Vastavalt Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavas 20142020 toodule selleks, et saavutada investeerimisprioriteedi 2
eesmärgid,
toetatakse
ülikoolide
ja
TA
asutuste
institutsionaalseid reforme, (et suurendada nende vastavust
majanduse
ja
ühiskonna
vajadustele),
tipptasemel
teadusuuringuid, rahvusvahelist teaduskoostööd, tagatakse
kaasaegne taristu (nii asutuse kui riikliku tähtsusega objektidele)
ning üliõpilaste, õppejõudude ja teadlaste mobiilsus ja järelkasv,
jätkatakse teaduse populariseerimist (punkt 2.4.3.1.). Eesti
Geoloogiateenistus ei ole TA asutus. Palume selgitada
investeeringu vastavust nutika spetsialiseerumise strateegilisele
raamistikule, kuna asutus, kuhu investeeritakse ei ole TA asutus.

Arvestatud

Selgitus: Meetme 4.2 eesmärk on (vt meetmete
tabel): oodatavaks tulemuseks on TA suunatus
Eesti riigi, ühiskonna ja majanduse vajadustele nii
teadustegevuses kui ka selle tulemuste
rakendamisel, mis omakorda panustab tootlikkuse
ja konkurentsivõime tõusu. Riik on rakenduslike
uuringute ja ettevõtete arendustööde tark
eestvedaja ja teadusasutused teevad tihedat
koostööd valitsusasutuste ja ettevõtetega. TA
muudab majandusstruktuuri
teadmistemahukamaks ning paraneb
kasvuvaldkondade ettevõtluse hõive ja
lisandväärtuse osakaal majanduses ja ekspordis.
EGT investeeringud on suunatud TA sektori
teadlaste tööde toetamiseks ja võimaldamiseks.
Valdkond on üheks prioriteetsest
kasvuvaldkonnast, mis on esile toonud nii TAI
strateegia kui ettevõtete kasvustrateegia. Nutika
spetsialiseerumise kasvuvaldkondade arendamise
juhtimiseks on majandus- ja
kommunikatsiooniministri 10.02.2014.a

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Käskkirja eelnõu punkt 1.7.
Tegevuste eelarve: Tabelis 1 – Toetatavad tegevused1
joonealune viide 1 Vastavalt tegevuste kirjeldusele alapunktides
2.1 ja 2.2. – puudub viide punktile 2.3
Käskkirja eelnõu punkt 3:
a. Väljundnäitajad ei sisalda Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskavas 2014-2020 toodud rakenduskavaga
seotud ega ka üldiseid väljundnäitajaid. Kuna
investeerimisprioriteedile vastavad väljundnäitajad
puuduvad, ei ole võimalik meetme tulemuste saavutamist
hinnata (meetme tegevus ei panusta meetme eesmärkide
saavutamisse).
b. Perioodil 2014-2020 kasutatakse sõna indikaator asemel
väljundnäitaja. Palume eelnõus kasutada läbivalt mõistet
„väljundnäitaja“.
c. Tabel 2. Tegevuse spetsiifilised väljundnäitajad.
Tegevuse 1 raames teadlastele rajatud tööruumide ruutmeetrite
arv sihtväärtus 2023 on 400m2.

käskkirjaga nr 14-004 kokku kutsutud
juhtkomitee, kuhu kuuluvad ministeeriumite,
Riigikantselei, Rektorite Nõukogu ja ettevõtjate
esindajad. Juhtkomitee ülesandeks on jälgida
nutika spetsialiseerumise püstitatud eesmärkide
täitmist ja nende suunas liikumist ning vajadusel
teha ministeeriumidele, Innovatsioonipoliitika
komisjonile ja Teaduspoliitika komisjonile
ettepanekuid muudatusteks strateegiate meetmetes
ja tegevustes või algatada strateegiate muutmine.
Arvestatud

a)Arvestatud. Seos rakenduskava näitajatega
lisatud. Võimalik otseselt hinnata. Ainult suunates
ning riiklikul tasemel toetades kompleksseid
baasuuringuid ülikoolide ja riiklikku geoloogilist
kompetentsi omava asutuse toel maavarade
valdkonnas, on võimalik kaasata ettevõtteid
edasisteks rakenduslikeks uurimisprojektideks,
sest valdkonna rakendamise eripäraks on väga
suur lisaväärtuse võimalus.
b)arvestatud
c) seletuskirja on lisatud ruumide selgitus
d) arvestatud, selgitused lisatud seletuskirja teksti

Eelnõu seletuskirjas lk 7- Spetsiifiliste väljundnäitajatena
loetakse rajatud hoone ruutmeetrite arvu ja puurimise meetrite
arvu.
Palume täpsustada, kas silmas peetakse kogu hoone ruutmeetrite
arvu või teadlastele mõeldud tööruume (va. olmeruumid).
Et tagada näitajate saavutusväärtuse korrektne arvestamine ja
üheselt mõistetavus palume eelnõu seletuskirjas kirjeldada
algallikaid, kust vastavad andmed võetakse.
Kui sihttase on 400m2, siis peaks ka eelnõu seletuskirja kohaselt
algandmetest sama ruutmeetrite arv kokku tulema. Kas ei oleks
lihtsam kui oleks kirjeldatud teadusmaja tööruumide ja
abiruumide ruutmeetrid, mis kokku annaksid sihttaseme. Hetkel
on küsitav, miks raamatukogu on abiruum, kuid köök mitte.
d. Tabel 3. Toetusskeemi indikaatorid.
Palume Tabeli 3 puhul täpsustada, kas tegemist on rakenduskava
väljundnäitajatega või mida mõeldakse toetusskeemi all. Kui
tegemist
on
rakenduskava
prioriteetse
eesmärgi
väljundnäitajaga,
siis
asendada
pealkiri
järgnevaga
“Rakenduskava väljundnäitajad“. Palume kasutada mõistet
„väljundnäitaja“.
Tabelis 3 toodud indikaatori „Uurimiskeskuses töötanud
teadlaste ja üliõpilaste arv“, sihtväärtus 2023 150 inimest
aastas“, osas palume eelnõu seletuskirjas täpsustada, kas
sihtväärtus on kumulatiivne või on sihttasemeks 150 inimest
kumulatiivselt 2023-ndal aastal (mitte kumulatiivselt projekti
elluviimise aastatel). Samuti palume selgitada mida mõeldakse
„töötanud“ all, kas töölepingu alusel töötavaid täiskohaga terve
kalendriaasta töötanud teadlasi ja töötavaid üliõpilasi ning kas
üliõpilased on ka tööle võetud töölepinguga.
Et tagada näitaja saavutusväärtuse korrektne arvestamine ja
üheselt mõistetavus palume eelnõu seletuskirjas kirjeldada
algallikat, kust vastavad andmed võetakse.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Algallikate andmete ebaselgus jätkuvalt.
Käskkirja eelnõu punkt 4
a) Numeratsioon korrigeeritud
a. Rakendusüksuse õigused ja kohustused:
b) Arvestatud, korrigeeritud
Alapunktide numeratsioon on paigast ära. 8. arvestatud täies mahus
Punktile 4.1.1. järgneb punkt 4.4.1.1
b. Punktis 4.4.2.1 on toodud, et rakendusüksus
kontrollib toetusskeemi elluviimist, samuti
elluviija raamatupidamist ning toetusskeemi
tingimuste
täitmist,
sealhulgas
teostab
toetusskeemi järelevalvet, paikvaatlust ja
auditeid;
Rakendusüksus ei saa kontrollida elluviija raamatupidamist. RÜ
ülesanded on toodud STS-i § 8. Rakendusüksus
Teeme ettepaneku punkt 4.4.2. Rakendusüksuse kohustused:
sõnastada ümber, näiteks sõnastada järgnevalt:
4.4.2. Rakendusüksus on kohustatud lisaks perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikes 2 loetletud
ülesannetele:
a) seirama meetme tegevuse rahalisi jääke ja vajadusel
esitama rakendusasutusele selle kohta ülevaateid;
b) menetlema toetuse kasutamise aruandlust, sealhulgas
läbi vaatama toetuse saaja koostatud projekti
aruanded ja lõpparuande, vajadusel täiendama ja
kooskõlastama toetuse saajaga ning edastama
kinnitatud
lõpparuande
rakendusasutusele
teadmiseks;
c) nõustama toetuse saajat riigihangete läbiviimisel,
sealhulgas toetuse saaja soovil eelnevalt kontrollima
hankedokumentatsiooni
vastavust
taotluse
rahuldamise otsusele ja riigihangete seadusele ning
hinnates hankedokumentide tehnilist kvaliteeti;

Riigi Tugiteenuste
Keskus
Riigi Tugiteenuste
Keskus

d) teavitama rakendusasutust toetuse kasutamise
häiretest;
e) teavitama toetuse saajat vastavalt perioodi 2014–
2020 struktuuritoetuse seaduse § 35 lõike 3 kohaselt
dokumentide ja tõendite säilitamise tähtaja algusest
ja lõpust;
f) teostama kontrolle toetuse saaja juures vastavalt
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 40
lõikele 2 ja §-le 42;
g) säilitama riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisega
seotud andmeid koos teabe ning vajalike
lisadokumentidega kümne aasta jooksul alates
kuupäevast, mil meetme raames viimane abi anti;
h) täitma muid perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
seaduses ja selle alusel antud õigusaktides ning
käesolevas määruses sätestatud toimingud.
Käskkirja eelnõu punktis 4.4.2.2. viidatakse punktile 4.10, mis Arvestatud, vastavalt eelmisele ettepanekule juba
puudub käskkirja eelnõus.
tekst korrigeeritud
Käskkirja eelnõu punkt 4.2. Elluviija õigused ja kohustused.
Arvestatud.
a) Punktis 4.2.1.1. ei ole toodud kellelt toetust soovitakse,
siis teeme ettepaneku sõnastada punkt järgnevalt:
b) 4.2.1.1. Elluviijal on õigus saada rakendusüksuselt
informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides
sätestatud nõuete ja elluviija kohustustega.
c) Punkt 4.2.2.1. palume selgitada mida tähendab
„korrektselt“? Teeme ettepaneku sõnastada punkt
järgnevalt: „viib toetatavad tegevused ellu vastavalt
esitatud detailsele tegevuskavale ja eelarvele ning
kasutab toetust sihtotstarbeliselt ja säästlikult;“

d) Punkt 4.2.2.3. Palun tuua punktis välja mis ajaks
tegevuskavad esitatakse, näiteks 2020.a tegevuskava 1
kuu jooksul peale toetuse andmise tingimuste kinnitamist
ja järgnevate aastate tegevuskava jooksva aasta
15.jaanuariks.
e) Punkt 4.2.2.7. Käskkirja eelnõu nimetatud punktist
eemaldati muudatuse käigus väljamaksete prognoosi
esitamise kohustus, kuid eelnõu seletuskirjas lk 9 on
ikkagi viide väljamaksete prognoosi esitamise kohta.

Riigi Tugiteenuste
Keskus

f) Punkt 4.2.2.8. „näitab toetuse kasutamisel, et tegemist on
struktuuritoetusega,
kasutades
selleks
nõutud
sümboolikat“.
Palume täpsustada, et toetuse kasutamisel tuleb järgida
struktuuritoetuse kasutamisel kehtivaid teavitamisnõudeid ning
toetuse kasutamisel näitab, et tegemist on Euroopa Liidu
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusega, asutades selleks
Euroopa Liidu struktuuritoetuse sümboolikat vastavalt Vabariigi
Valitsuse 19.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele
viitamise nõuded ja kord;
Käskkirja eelnõu punkt 4.3. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud Siseruumide viimistluse ja liitumise ning kolimise
kulud.
kulud lisatud.
a) Punkt 4.3.2.1. ehitus- ja ehituse ettevalmistamise kulud,
sh detailplaneeringu koostamise, ehitusuuringute,
ehitusprojekti koostamise, tehnovõrkude väljaehitamise
ja liitumise, tehnosüsteemide ehitamise, siseruumide
viimistluse või siseviimistluse, sisustamise ning
hoonega seotud kolimise kulud (tegevus 1);

Riigi Tugiteenuste
Keskus

Eelnõu seletuskiri kitsendab abikõlblike kulude loetelu, lisamata
on jäänud liitumise, siseruumide viimistluse ja hoonega seotud
kolimise kulud
Eelnõu seletuskiri punkt 1.4 Riigiabi analüüs.
Lk 4 on märgitud Tegevuste 1, 2, 3 ja 4 raames antav abi ei ole
riigiabi vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 107
lõikele 1.
Toetatavaid tegevusi on kolm, mitte neli.
Riigiabi teema oli toodud RM kooskõlastuses ja
majandustegevuse mahu üle arvestuse pidamine on asjakohane
st tegevuses tuleb hakata majandustegevuse mahu üle arvestust
pidama kuna investeeritakse teadusinfrastruktuuri. Aga kuna
tegemist ei ole ei TA asutuse ega ettevõtjaga, siis on vaja
juristide arvamust, kas ÜGEM ja seal olevad mõisted on üldse
kõnesoleva tegevuse juures asjakohased ja kui on, siis millise
artikli alla antav abi läheb kui tegemist on riigiabiga. Kuna
tegemist
on
riigiasutusega,
tema
hoone
ehituse
finantseerimisega, mitte TA asutuse toetamisega, siis millise
õigusakti alusel abi antakse. Ja kuna tegevust ei ole meetmete
nimekirjas, ei ole selge millise Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskavaga 2014-2020 prioriteetse suuna eesmärgi
täitmiseks üldse kõnesolevat tegevust tehakse.

Selgitus: Seletuskirja on lisatud selgitus tegevuse
taustast.
Olemasoleva info põhjal on EGT näol tegemist
MKMi hallatava riigiasutusega. EGT ei ole
positiivselt evalveeritud teadusasutus, aga vastab
elluviijana teadusasutuse määratlemise nõuetele
TAI raamistiku punkti 15(ee) mõistes ning rajatav
Arbavere uurimiskeskuse teadusmaja vastab
täielikult TAI raamistiku punktis 15(ff) toodud
teadustaristu mõistele
Punkt 15(ee) „teadusorganisatsioon ja teadmisi
levitav organisatsioon” või „teadusasutus” –
üksus (nt ülikool või uurimisinstituut, tehnosiirde
agentuur, innovatsioonivahendaja,
teadusuuringutele keskendunud füüsiline või
virtuaalne koostööüksus), mille peamine eesmärk,
olenemata tema õiguslikust staatusest (avalikõiguslik või eraõiguslik) või rahastamisviisist, on
sõltumatult teostada alusuuringuid,
rakendusuuringuid või tootearendust või levitada
õpetamise, avaldamise või teadmussiirde kaudu
laialdaselt sellise tegevuse tulemusi. Juhul kui
selline üksus tegeleb ka majandustegevusega,
tuleb majandustegevuse rahastamist, kulusid ja
tulusid arvestada eraldi. Ettevõtjatel, kes võivad
avaldada otsustavat mõju sellisele üksusele, nt
aktsionäride või liikmetena, ei tohi olla

eelisjuurdepääsu sellise üksuse saavutatud
teadustulemustele;
Punkt 15 (ff) „teadusuuringute taristu” – ruumid,
vahendid ja teenused, mida teadlased kasutavad
oma teadusala uurimistöös; see hõlmab järgmist:
teadusaparatuur ja uurimistarbed,
teadmistepõhised ressursid, näiteks
kollektsioonid, arhiivid ja struktureeritud
teadusalane teave, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogial põhinevad
taristud, näiteks võrgud, infotöötlus, tarkvara ja
kommunikatsioonivahendid, ning muud
teadustegevuse jaoks vajalikud üksused. Sellised
teadusuuringute taristud võivad asuda ühes kohas
või olla jaotatud (organiseeritud
ressursivõrgustik) (Vt nõukogu määrus (EÜ) nr
723/2009, 25. juuni 2009, Euroopa
teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumi
(ERIC) käsitleva ühenduse õigusliku raamistiku
kohta (ELT L 206, 8.8.2009, lk 1), artikli 2 punkt
a).
TAI raamistiku punktis 20 on selgitatud, millal ei
pea teadusasutuse või –taristu segakasutuse korral
lugema asutuse või taristu rahastamist riigiabiks
(nn 20% reegel).
Seega on EGT puhul tegemist valitsusasutuse
hallatava asutusega, milline kasutab
teadusasutusena teadusasutuse või –taristu

segakasutust ning antud juhul asutuse või taristu
rahastamist ei loeta riigiabiks.
Aluseks on STS § 16. Hanke teeb EGT. Maja
ehitamine on sisuliselt küll pigem investeering
STS § 15 mõistes, aga praegusel juhul on tegemist
ministeeriumite vahelise kompromissiga.
Korrektne oleks kui ka ühtekuuluvuspoliitika
rakenduskava meetmete nimekirja muudetaks ja
tekiks vastav tegevus koos MKM-iga
rakendusasutusena. Kuna geoloogiateenistus on
aga hallatav riigiasutus, siis võib piisata ka mõne
olemasoleva investeeringuprojektiga sidumisest
(STS § 15 lg 8 p 2).
Tegevuse meetmete nimekirja lülitamine on töös.

