Lisa 6
KINNITATUD
Riigihalduse ministri … käskkirjaga nr …
Toetuse andmise tingimused Saare maakonna
piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015−2016 elluviimiseks

1. Reguleerimisala
1.1. Käskkirja lisaga reguleeritakse Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ prioriteetse suuna 5 „Väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja
ettevõtlikkuse edendamiseks“ (edaspidi meetme tegevus) raames Saare maakonna piirkondlike
algatuste tugiprogrammi elluviimiseks aastail 2015–2016 toetuse andmise ja kasutamise
tingimusi ning korda.
1.2. Käskkirja lisa tugineb riigihalduse ministri 02.02.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/023 „Piirkonna
tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade kinnitamine“ lisale 22. Saare maakonna
piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2015-2016 (edaspidi tugiprogramm)
1.3. Tegevus käskkirja lisa mõistes on tugiprogrammi elluviimine.
2. Rakendusasutus, rakendusüksus ja elluviijad (toetuse saaja ja partnerid)
2.1. Rakendusasutus on vastavalt perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi
struktuuritoetuse seadus) § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud „Perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale” Rahandusministeerium (edaspidi
rakendusasutus).
2.2. Rakendusüksus on vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 12 lõike 3 alusel Vabariigi Valitsuse
poolt kinnitatud „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale“ Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).
2.3. Toetuse saajaks on tegevuste elluviijana Saaremaa Arenduskeskus SA (edaspidi elluviija).
2.4. Partneriteks on Saaremaa Omavalitsuste Liit, Lääne-Saare vald, Töötukassa, MTÜ Saarte
Turismiarenduskeskus, TTÜ Kuressaare Kolledž (sh väikelaevaehituse kompetentsikeskus),
Kuressaare Ametikool.
2.5. Elluviija esitab rakendusasutusele pärast toetuse andmise tingimuste kinnitamist kinnituskirja
valmisoleku kohta tugiprogrammi tegevuste elluviimiseks.
3. Tegevuse eesmärk

3.1. Meetme tegevus panustab meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ eesmärgi
täitmisse: majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvu väljaspool
Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.
3.2. Tugiprogrammi eesmärgiks on ettevõtlusaktiivsusele, tööhõive kasvule ja ettevõtlusõppele
kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid arvestades maakonna eripära ja
huvigruppide vajadusi
4. Tegevuse kirjeldus, sihtgrupid ja oodatavad tulemused
4.1. Toetatakse järgmisi alategevusi:
4.1.1. Nutika majanduskasvu (terviseturism, väikelaevaehitus, rohemajandus) kaudu ettevõtluse
edendamine ja tööhõive kasv;
 Terviseturismi valdkonna ettevõtjate koostöö koordineerimise ja ühistöö arendamise
käigus viiakse ellu koostöös MTÜ Saarte Turismiarenduskeskusega järgnevad tegevused:
o terviseturismi teemaline konverents (terviseteenuseid pakkuvad ettevõtjad);
o Spaaremaa Wellfest (spaaettevõtjate ühisnädal terviseteenuste tutvustamiseks
klientidele);
o terviseturismiteemaline infomaterjal (elektrooniline);
o käsitöönduslike tervisetoodete tootjatele 2 seminari (tootearenduse toetamiseks).
 Väikelaevaehitusega seotud alljärgnevad eelarvestatud tegevused viikse ellu TTÜ
Kuressaare Kolledži ja Kuressaare Ametikooliga koostöös:
o koostavatakse väikelaevaehituse valdkonda tutvustavad turundusmaterjalid;
potentsiaalsete õppurite leidmiseks (ühed materjalid, seda nii elektrooniliselt kui
trükituna);
o luuakse õpivara ja korraldatakse 3 erialaspetsiifilisi koolitust sektori ettevõtjatele
(väikelaevadisaini ja dünaamika tarkvarade, RhinoCeros ja Orca3D e-kursuse
väljatöötamine ja läbiviimine).
 Rohemajandusega seotud eelarvestatud tegevused viiakse ellu koostöös TTÜ Kuressaare
Kolledži (roheline energia ja kaasaegsed ökoloogilised tootmissuund) ja Saarte
Koostöökoguga (ökoloogiline põllumajandus ja väiketoidutootmine), plaanis on
järgmised tegevused:
o korraldatakse ettevõtjatele rohemajanduse teemaline konverents;
o 3 rohemajanduse teemalist seminari.
Sihtgrupid: Nutikate valdkondade (terviseturism, väikelaevaehitus ja rohemajandus) ettevõtted
Oodatavad tulemused: Nutikates valdkondades luuakse uusi arendusi, sh terviseteenuseid arendatakse 5
ettevõttes, väikelaevaehituse kompetentsikeskuse teenuseid kasutab vähemalt 5 ettevõtet, lisandub 2
rohemajandusvaldkonna arendajat. Kaugemas perspektiivis loob see eeldused tööhõive kasvuks ja
eelkõige keskmisest kõrgemapalgalistele.
4.1.2. Maakonna tervikturundus ja kandvate majandusharude konkurentsivõime toetamine;
 Projekti toel toimub maakonna tervikturundamine, sh järgmised tegevused:
o maakonna majanduse ülevaate koostamine ja selle teemaline teabematerjal (1);
o investorile suunatud infomaterjal (1);
o maakonda külastatavate investorite vastuvõtmine (2-3, koostöös Lääne-eesti
investorkonsultandiga);
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Turismiturundus- ja arendustegevuseks nähakse ette järgmised eelarvestatud tegevused:
o pereturismitoodete ja teemaparkide infomaterjal (1);
o pereturismi ja teemaparkide nädal (koostöös valdkonna ettevõtjatega);
o kaks koolitust turismiettevõtjatele (kvaliteedi ja tootearenduse valdkonnas).
Loome- ja hõbemajanduse ettevõtluse arengu toetamine.
o loomamajanduse ettevõtjate koostöö ja arendushuvide kaardistamine, ühise
loomekeskuse kontseptsiooni loomine, infopäev, seminar;
o telehooldusteenuse ELVI üleriigiline arendustegevus, st Saare maakonnas välja
arendatud ja testitud telehooldusteenus laieneb üle Eesti. (2010. aastast alates on
on SAK eestvedamisel arendatud telehooldussüsteemi VIRTU, millest tänaseks
on koostöös Elioniga arendatud ELVI. Projektil on nii ärilist potentsiaali kui ka
sotsiaalset arenguvõimalust. Selles kontekstis käsitleme ELVI-t äriprojektina, mis
loob töökohti Saaremaale, kus saab asuma telehooldusteenuse keskus.)

Sihtgrupid: Maakonna tootmisettevõtted, turismivaldkonna ettevõtted, loome- ja hõbemajanduse
ettevõtted, potentsiaalsed investorid, loomesiirdega seotud ettevõtted
Oodatavad tulemused: On olemas tervikturunduskontseptsioon (sh elu-, töö-, ettevõtlus-, õpi-,
investeerimiskeskkonna ja turismiturundust), mis toetab olemasolevate ettevõtjate arendushuvi ja selle
tegevuste elluviimisega on alustatud, lisaks on olemas konkreetne arendusplaan loome- ja
hõbemajanduse toetuseks.
4.1.3. Noorte ettevõtlikkust ja ettevõtluskeskkonda toetavad tegevused;
 Noorte ettevõtlikkuse edendamise eesmärgil viiakse ellu järgmised eelarvestatud
tegevused:
o Saaremaa Päike, so noorte ettevõtlusele suunatud toimuv tegevuste sari, sh
ettevõtete külastused, kohtumised ettevõtjatega, koolitused, äriideede konkurss
jms (osalevad kõik koolid ja ligi 30 üritust);
o Ettevõtliku kooli programmi tugitegevused (info levitamine, osalejate leidmine,
koolituste korraldamine koostöös Ettevõtliku kooli projektimeeskonnaga,
materjalide ettevalmistamine, lisategevused koolidele, kes ei mahu Ettevõtliku
kooli projekti aga on siiski teatud tegevustest huvitatud - 2 lisakoolitust).
 Ettevõtluse ja maapiirkondade ettevõtluse toetuseks toimuvad:
o ettevõtlusseminarid maapiirkondades (kokkulepitud teemad on
väiketoidutootmine, käsitööettevõtlus, maaettevõtlus);
o Viiakse läbi kogu maakonna ettevõtlust tutvustav üritus SaareMaaPäevad, (üritust
on korraldatud alates 2010. aastast koostöös Saarte Koostöökogu, Saarte Hääle ja
ettevõtjatega). Ürituse raames toimub ettevõtluskonverents, turupäev, mess,
koolitused, põllumajandusettevõtete tunnustamisüritus jms.
Sihtgrupid: Maakonna koolid, maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad ja potentsiaalsed ettevõtjad
Oodatavad tulemused: Noorte ettevõtlusteemalised üritused on toimunud kõigis 16 maakonna koolis,
maaettevõtluse edendamise teemalisi üritusi on toimunud 3, sh väiketoidutootjatele ja
käsitööettevõtjatele.
5. Väljundi- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
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Näitaja nimetus

Algtase

Sihttase
(2016)

Väljundinäitaja

Tugiprogrammi
0
elluviimisse kaasatud
ettevõtjate arv
(alategevused 4.1.1. ja
4.1.2.)

60

Väljundinäitaja

Tegevuses osalevate 0
koolide arv
(alategevus 4.1.3.)

16

Tulemusnäitaja

Piirkonna tööhõive ja 9
ettevõtlikkuse
edendamise
kava
koostamisse kaasatud
institutsioonide arv
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6. Tegevuse eeldatav mõju läbivatele teemadele
6.1. Regionaalareng – Tugiprogrammi tegevused on suunatud Saare maakonna tasakaalustatud
arendamisel. Kavade raames välja toodud prioriteedid tulenevad maakonna arengustrateegiast
ning on suunatud ettevõtlikkuse ja tööhõive edendamisele.
6.2. Keskkonnahoid ja kliima – Tugiprogrammi tegevused ei kahjusta keskkonda ega kliimat.
Tegevuste läbiviimisel lähtutakse säästvast ressursikasutusest. Noortele suunatud tegevustesse
integreeritakse loovalt keskkonnateadlikkuse teemad.
6.3. Infoühiskond – Tegevuste planeerimise ja elluviimise käigus kasutatakse IKT vahendeid. Nutika
majanduskasvu kaudu ettevõtluse edendamine ja tööhõive kasv toob kaasa IKT uusimate
arenduste rakendamist ja sellesisulist koolitust, sh väikelaevadisaini ja dünaamika tarkvarade,
RhinoCeros ja Orca3D e-kursuse väljatöötamine ja läbiviimine. Infoühiskonna arengutele aitab
kaasa noorte ettevõtlikkuse edenemise temaatika aga ka kõik ülejäänud teemad.
6.4. Riigivalitsemine – Kava koostamisel on arvestatud mitmetasandilise valitsemise põhimõtteid.
Kavasse on kaasatud erinevad valitsemise tasemed- kogukonnad, kodanikuühendused,
kohalikud omavalitsused ja maavalitsus.
6.5. Võrdsed võimalused – Kava ja tugiprogrammi koostamisel on arvestatud erinevaid sotsiaalseid
rühmi, sealhulgas on mõeldud riskirühmade kvalifikatsiooni tõstmisele ja tööturule tagasi
aitamisele. Kõikide tegevuste elluviimisel tagab Saaremaa Arenduskeskus kõigile inimestele
võrdsed võimalused. Noorte ettevõtlikkust toetavate ürituste puhul tagatakse üleüldine noorte
kaasatus, sh on arvestatud asjaoluga, et nii multikulturaalsus kui ka sooline mitmekesisus pigem
rikastavad üritusi. Kõigis tegevustes osalevad eri sugudest ning erinevast rahvusest inimesed,
kellele kõigile on tagatud võrdne kohtlemine. Teeme kõik endastoleneva, et tagada uute
ettevõtete ja töökohtade loomise puhul nõutav võrdne kohtlemine. Arvestades asjaolu, et Saare
maakond on rahvuslikult vähe erisusi pakkuv, sõbralik ja salliv kogukond, siis ei ole võrdsete
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võimaluste tagamine keeruline vaid pigem demokraatlikule lähenemisele üldomane ja loomulik
protsess.
7. Tegevuse abikõlblikkuse periood
7.1. Tegevuse abikõlblikkuse periood on 01. august 2015 kuni 31. detsember 2016.
8. Tegevuse eelarve
Tulemus

Väljund

Piirkonna
tööhõive ja
ettevõtlikkus
e edendamise
kava
koostamisse
kaasatud
institutsiooni
de arv

Väljund 1
Tugiprogramm
i elluviimisse
kaasatud
ettevõtjate arv

Alategevused ja kindlaksmääratud Abikõlblike Tegevuste maht
kulukohad
kulude
koos
eelarve
personalikuludega
Alategevus 4.1.1.
17161
21 175
Nutika
majanduskasvu
kaudu
ettevõtluse edendamine ja tööhõive
kasv

Otsene personalikulu

Väljund 2
Tegevuses
osalevate
koolide arv

Kokku
tugiprogram
mi eelarve

Horisontaalne

4014

Alategevus 4.1.2.
Maakonna tervikturundus ja kandvate
majandusharude konkurentsivõime
toetamine

19922

Otsene personalikulu

41482

Alategevus 4.1.3.
Noorte
ettevõtlikkust
ja
ettevõtluskeskkonda
toetavad
tegevused
Otsene personalikulu
Ühtse määra alusel kulud

7886

65820

21890

12177
6243

108 885

108 885

Rahastamisallikad

Struktuuritoetus

Rahastaja

Rahastamismaht

EL fond (ERF

91 463

Osakaal
abikõlblike
kulude eelarvest
84%
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Omafinantseering

Saaremaa
Arenduskeskus SA

17 422

16%

9. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
9.1. Abikõlblikud on Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. aasta määruse nr 143 „Perioodi 20142020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise
ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi ühendmäärus) § 2 ja 3
abikõlblike kulude üldtingimustele vastavad elluviija ning partnerite kulud, mis on punktis 4
kirjeldatud tegevuste elluviimise ning Saare maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi
2015-2016 tulemuste saavutamisega otseselt seotud, sealhulgas:
9.1.1. personalikulud vastavalt ühendmääruse §-le 3; sealhulgas tegevusi ellu viivate töötajate
lähetustega seotud transpordi- ja majutuskulud ning päevarahad;
9.1.2. kaudsed kulud ühtse määra alusel, 15% otsestest personalikuludest vastavalt
ühendmääruse § 9 lõikele ja 4;
9.1.3. uuringute, analüüside ja ekspertiiside kulud, sh tellimine ja teostamine ning tulemuste
avalikustamise kulud;
9.1.4. koolituse (sh pikaajaliste koolitusprogrammide), (välis)praktika, seminaride, avalike
esinemiste ja konverentside, teavitus- ning reklaamürituste ja õppe- ning kontaktreiside
ettevalmistamise, korraldamise ja läbiviimise kulud;
9.1.5. publikatsioonide, info-, juhend- ja jaotusmaterjalide, tänukirjade, tunnistuste, meenete,
audiovisuaalsete info- ning reklaammaterjalidega seotud kulud;
9.1.6. rahvusvaheliste koostöövõrgustike, ümarlaudade jm koostöövormidega seotud kulud;
9.1.7. teavituskeskkondade loomise, arendamise ja haldamise kulud;
9.1.8. tõlkekulud;
9.1.9. nõustamise ja ekspertiisi tasud;
9.1.10. kulud, mis on seotud struktuuritoetuse sümboolika kasutamisega vastavalt Vabariigi
Valitsuse 12.09.2014.a. määrusele nr 146;
9.1.11. elluviija valdkondliku arendustegevusega ja võimekuse tõstmisega seotud kulud,
seahulgas koolituskulud;
9.1.12. erisoodustusena käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks tulumaksuseaduse § 48 tähenduses;
9.1.13. ürituste korraldamisel tekkiv vastuvõtukuluna käsitletav kulu ja sellelt tasutav maks
tulumaksuseaduse § 49 tähenduses.
9.2. Lisaks ühendmääruse §-s 4 loetletule on mitteabikõlblikud järgmised kulud:
9.2.1. finants- ja pangakulud, sealhulgas intressikulud (v.a. liisingumaksete intressikulud),
finantstehingute tasud, valuutavahetuse tasud, pangakontode avamise ja haldamise kulud;
9.2.2. liiklusvahendi või mootorsõiduki soetamise kulud;
9.2.3. kinnisasja soetamise kulud;
9.2.4. väljaspool Euroopa Liitu toimuvad koolitused, õppereisid või muud Euroopa
Sotsiaalfondi tüüpi kulud.
9.3. Juhul kui elluviija teenib projekti elluviimise käigus puhastulu, kohaldatakse ühendmääruse § 5
lõikes 6 sätestatud tingimusi.
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10. Toetuse maksmise tingimused ja kord
10.1.
Toetuse maksete tegemisel lähtutakse struktuuritoetuse seaduse §-des 28 ja 29 ning
ühendmääruse §-des 11-13, § 14 lõike 1 punktis 1 ja § 15 lõigetes 1 ja 4 sätestatust.
10.2.
Makse tehakse elluviija poolt esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlusi esitab elluviija
rakendusüksusele mitte sagedamini kui kord kuus ning mitte harvemalt, kui kord kvartalis.
10.3.
Toetuse makse tegemise eeldusteks on:
10.3.1. tegevuste läbiviimine, abikõlblike kulude tekkimine ja vastavate kulude tasumine;
10.3.2. eelnimetatud kulude tasumist tõendavate dokumentide või nende koopiate esitamine
rakendusüksusele;
10.3.3. elluviija poolt rakendusüksusele nõudmisel vastava aruandeperioodi tegevusaruande ning
maksetaotluse esitamine ja nende aktsepteerimine rakendusüksuse poolt;
10.4.
Kulude tekkimist tõendavateks dokumentideks on vastava majandustehingu toimumist
tõendavad raamatupidamise algdokumendid, sealhulgas arved, vara vastuvõtu aktid ja lepingud.
10.5.
Rakendusüksus menetleb punktis 10.2 ja 10.3 nimetatud dokumente mitte kauem kui 20
tööpäeva arvates maksetaotluse esitamisest rakendusüksusele.
10.6.
Rakendusüksus võib peatada punktis 10.2 nimetatud maksetaotluse menetlemise osaliselt
või täielikult struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud juhtudel, määrates võimalusel
tähtaja puuduse kõrvaldamiseks, sh:
10.6.1. kui esitatud maksetaotlus või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele;
10.6.2. kui esitatud kuludokumendid ei vasta käesolevas käskkirjas ja tugiprogrammis toodud
perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
10.6.3. kui läbiviidud tegevused ei vasta käesolevas käskkirjas ja tugiprogrammis toodud
tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud.
10.7.
Rakendusüksus võib mittekõrvaldavate puuduste ilmnemisel vähendada maksetaotlusega
taotletud summat finantskorrektsiooni otsusega vastavalt struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikele
3.
10.8.
Rakendusüksus peatab punktis 10.2 nimetatud maksetaotluse menetlemise osaliselt või
täielikult korraldusasutuse nõudel struktuuritoetuse seadus e§ 30 lõikes 4 nimetatud juhtudel.
11. Toetuse tagasinõudmine
11.1.
Finantskorrektsiooni otsus tehakse vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-des 45-47 ning
ühendmääruse §-des 21-23 sätestatule.
11.2.
Toetuse nõuab elluviijalt tagasi rakendusüksus vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 48
ning ühendmääruse §-le 24. Toetuse tagasimaksmist võib ajatada vastavalt ühendmääruse §-le
24.
12. Riigiabi
12.1.
Tugiprogrammi raames ei anta riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike
1 tähenduses.
12.2.
Kui alategevuste 4.1.1 või 4.1.2 elluviimisel saavad tegevustes osalejad vähese tähtsusega
abi, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
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toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352,
24.12.2013, lk 1-8) (edaspidi VTA määrus) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.
12.3.
Vähese tähtsusega abi andmise puhul ei tohi toetus koos jooksva majandusaasta ja kahe
eelneva majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 200 000 eurot ning
arvesse võetakse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks
eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid. Vähese tähtsusega abi
suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud
komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.
12.4.
Vähese tähtsusega abi andmisel on elluviija kohustatud kontrollima enne tegevuse
toimumist tegevuses osaleja vastavust VTA määruse nõuetele (sh vähese tähtsusega abi jääk,
välistatud tegevusvaldkonnad, raskustes olevad ettevõtjad) vastavalt rakendusüksuse juhistele.
12.5.
Vähese tähtsusega abi andmisel on kulud abikõlblikud vaid juhul, kui nimetatud osalejate
puhul on täidetud kõik VTA määruses sätestatud vähese tähtsusega abi andmise tingimused.
12.6.
Elluviija esitab rakendusüksusele andmed vähese tähtsusega abi saanud tegevustes
osalejate nimede ja antud abi summadega rakendusüksuse poolt määratud vormil igakordselt
koos kuluaruandlusega, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
12.7.
Elluviija informeerib vastavalt konkurentsiseaduse § 33 lõikele 4 vähese tähtsusega abi
saajat sellest, et talle antakse vähese tähtsusega abi ja kui suur on abi summa.

13. Rakendusüksuse, elluviija ja partnerite kohustused
13.1.
Rakendusüksus kohustub täitma struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikes 2 toodud ülesandeid
Elluviija kohustub täitma struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 nimetatud kohustusi.
13.2.
Elluviija kohustub sõlmima partneritega lepingu tegevuste elluviimiseks.
13.3.
Partner peab täitma struktuuritoetuse seaduse §-s 25 nimetatud kohustusi.
14. Tulemusaruanne ja selle esitamise kord
14.1.
Tulemusaruanne esitatakse pärast kõigi tugiprogrammi alategevuste elluviimist
ühekordselt rakendusasutuse poolt etteantud vormil.
14.2.
Tulemusaruandes kajastatakse järgmist:
14.2.1. tehtud tegevuste kokkuvõte partnerite lõikes;
14.2.2. elluviija tegevuste ja tulemuste kokkuvõte;
14.2.3. kuluaruandlus.
14.3.
Tulemusaruande täidab elluviija koostöös partneritega ning esitab selle rakendusüksusele
täpsustamiseks ja kinnitamiseks. Seejärel esitab rakendusüksus tulemusaruande
rakendusasutusele.
15. Alategevuste, nende elluviimise tingimuste ja eelarve muutmine
15.1.
Muudatused tugiprogrammi alategevustes ja nende elluviimise tingimustes kinnitab
rakendusasutuse juht elluviija ettepanekul.
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16. Finantskorrektsiooni mõju tegevuste eelarvele
16.1.
Struktuuritoetuse seaduse § 47 lõike 2 kohaselt vähendab rakendusasutus toetuse andmise
tingimuste käskkirjas kinnitatud abikõlblike kulude eelarvet, kui korraldusasutus või
rakendusüksus on teinud finantskorrektsiooni otsuse.
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