Lisa 2
KINNITATUD
Riigihalduse ministri … käskkirjaga nr …
Toetuse andmise tingimused Ida-Viru 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 Ida-Viru maakonna
piirkondlike algatuste tugiprogrammi elluviimiseks aastail 2015–2016 toetuse andmise ja
kasutamise tingimusi ning korda.
1.2. Käskkirja lisa tugineb riigihalduse ministri 02.02.16 käskkirjaga nr 1.1-4/023 „Piirkonna
tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise kavade kinnitamine“ lisale 6. Ida-Viru 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 Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA (edaspidi elluviija).
2.4. Partneriteks on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus; Tartu Ülikooli Narva kolledž; Tallinna
Tehnikaülikooli Virumaa kolledž.
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, sihtrühmad ja oodatavad tulemused
4.1. Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:
4.1.1. Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine raames on kavas:
 Ettevõtliku kooli võrgustiku koordineerimine sh. strateegia uuendamine;
 Ettevõtliku õppe standardi väljastamise tegevused (ettevõtliku lasteaia/kooli standardi
atribuutika);
 Ettevõtlikkusürituste korraldamine sh. rahvusvaheline konverents, suvekool, 3
inspiratsioonikoolitust, 8 ümarlauda ning 10 õppereisi;
 Prototüüpimisprogrammi väljatöötamine - seadmete, tehnoloogiate, materjalide valik,
programmi õppekava koostamine, õppematerjali koostamine ning programmi läbiviijate
koolitamine;
 Prototüüpimisprogrammi juurutamine sh. reklaam ja osalejate valimine, programmi
läbiviimine ning tulemuste monitoorimine ning vajalike korrektuuride tegemine;
 Tehnikavaldkonna väikeettevõtluse arengule suunatud inseneeriaprogrammide
elluviimine eesti ja vene keeles - inseneeriaklubide tegevuskavade väljatöötamine,
juhendajate leidmine, õppejuhendite ja õppematerjalide väljatöötamine, reklaam
õppeasutustes, osalejate valimine, klubide tegevuste läbiviimine, ekskursioonide ja
ürituste läbiviimine ning teavitustegevused.
Sihtgrupp: õppeasutused (lasteaiad ja koolid), õpilased ja üliõpilased
Oodatavad tulemused: Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine
loovad aluse pikaajalise mõju saavutamiseks maakonna ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arengul.
Koolis toimuv üleminek ettevõtlikule õppele loob õpilaste hulgas teadlikkuse taseme, mis
võimaldab neid kaasata erinevatele inseneeria üritustele ning prototüüpimisprogrammidele.
See loob eelduse järelkasvu tekkeks, mis on vajalik Eesti regionaalarengu strateegias toodud
maakondlikuks spetsialiseerumisteks – põlevkivienergeetika, keemiatööstuse ja logistika
valdkonnas. Alategevuse tulemusena on maakonnas 19 ettevõtliku õppe standardit omavat
õppeasutust, 3 erinevat õppe- ja tegevusprogrammi.
4.1.2. Ida-Virumaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuse
 Turismiklastri koordineerimistegevused, töögruppide töö korraldamine, ühtse
infokeskkonna haldamine, klastrilepingute haldamine ja uute sõlmimine;
 Täiendava rahastamise taotlemine sh. projektpartneluste ettevalmistamine ning töö
projektitaotlustega sh. piiriülestega;
 Turuvajaduste analüüsi koostamine sh. senise tegevuse analüüs ning koostööst saadud
kogemuste rakendamine;
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Turismivaldkonna infovoo tagamine erinevates meediakanalites sh. võõrkeelses,
pressiinfo koostamine, meediasuhtlus;
Siseturu turundusmaterjalide loomine ja tootmine;
Turismivaldkonna koolitusprogrammide koostamine „sissejuhatus turismi- ja
hotellimajandusse“ ning „Turismi mõju ja vajalikkus Ida-Viru maakonna ettevõtlusele.
Millised on majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised mõjud piirkonnale seoses
turismisektori arenguga?“;
Koolitusprogrammide läbiviimine turismiettevõtjatele sh. osalejate leidmine ning
koolitusprogrammide läbiviimine.
Sihtgrupp: Ida-Virumaa turismiettevõtjad, maakonna turismipotentsiaaliga kohalikud
omavalitsused, turismivaldkonnaga seotud kolmanda sektori organisatsioonid
Oodatavad tulemused: Ida-Virumaa turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri
tegevuse korraldab tõhusamalt piirkonna turismiarendamist selleks, et kompenseerida
vene turu langusest tulenevaid mõjusid ning toetada uute turgude hõivamist. Samuti
parandavad tegevused turismivaldkonna töötajate kompetentsitaset, mis kasvatab
maakonna turismisektori konkurentsivõimet. Alategevuse tulemusena 2016 aastal
toodetakse vähemalt 15 000 turundustrükist ning 5 videot, suurendatakse maakonna
turismiklastri liikmete arvu 27-ni ning koolitatakse 5 õppeprogrammi raames 65 osalejat.

4.1.3. Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal
 Välisinvestoritele suunatud turundustegevused, mis hõlmavad tutvumisvisiitide
korraldamist ning kohaliku ärikeskkonna tutvustamist Venemaal, Rootsis ja Saksamaal;
 Konsultatsioonid ja infotoetus investoritele finantseerijate leidmisel, koostöövõrgustike
kujundamisel ning personaliotsingus ja värbamises;
 Keemiavaldkonna inkubaatori teenuste pakkumine - meeskonna moodustamine, abi
finantseerimisallikate leidmisel, idee esmane analüüs, intellektuaalse omandi teenus,
tootearendusteenus ja teadus-ja rakendusuuringu läbiviimise teenus, osalemist
inkubaatori võrgustikus, koostööpartnerite ja -projektide otsing, koolitusi, töötubasid,
võrgustusmisüritusi, nõustamist, ruumide renti, koostööruumide kasutamine;
 Ärinõustamise kompetentside kaasamine TTÜ Põlevkivi Kompetentsikeskuse
inkubatsioonitegevustesse koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskusega ning eraturult.
Sihtgrupp: välis- ja sisemaised investorid, alustavad ettevõtjad
Oodatavad tulemused: Uute ettevõtete ja töökohtade loomine Ida-Virumaal toetab
maakonda rajatavate tööstusalade käivitumist ning loob võimaluse kohalikele
väikeettevõtjatele tööstusalale asunud suurematele ettevõtetele teenuseid müüa. Softlanding1 inkubatsiooniteenus keskendub investeeringute kaasamise etapile, kus
investeerimisotsus on juba tehtud, kuid ettevõtte töö pole veel käivitunud. Soft-landing
1

Soft-landing inkubatsioon erineb investorteenindusest selle poolest, et investorteenindus (EAS RVD osakonna
käsitlusena) hõlmab etappi esimesest kontaktist investeerimisotsuse tegemiseni, soft-landing teenus aga
esimesest kontaktist kuni investeeringu teostumiseni, kus pakutakse: füüsilist asukohta äriinkubaatoris,
sidevahendeid ja –kanaleid; konsultandi teenus võtmeisikutega kohtumiseks, ettevõtte asutamsieks, tööjõu
otsinguks jne.; partnerite teenuste kättesaadavuse tagamine (finantseerimisteenused,
raamatupidamisteenused, juriidilised teenused, arendaja leidmine vms.)
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teenus kasvatab Ida-Virumaa tööstusalade rahvusvahelist konkurentsivõimet ning on
olulisel määral seotud Ida-Virumaa spetsialiseerumisega keemiatööstuse valdkonnas.
Alategevuse tulemusena on kaasatud 9 investorit ning 3 uut keemiavaldkonna
tootearendusega alustanud väikeettevõtet ning loodud üks sidus teenustepakett –
valdkondlik- (keemia) ja ärinõustamine.
4.1.4. Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise
tegevused
 Ettevõtlusele suunatud tugiteenuste (sh. MKM, RM, Keskkonnaministeerium; SoM;
HTM, Maaeluministeerium jt.) info süstematiseerimine, ette valmistamine ja formaatide
väljatöötamine infokandjatele (nutitelefoni sõbraliku rakenduse jaoks ja voldikusse) sh.
partnerite ja klientide ootuste uuring, partnerseminaride läbiviimine ning ettevõtjatele
erinevate ettevõtluse toetusallikate (euro- ja riiklikud toetused, KOV toetused) infot
koondava nutiseadme sõbraliku rakenduse väljatöötamine;
 TÜ Narva kolledži juhtimiskooli läbiviimine - venekeelse mooduli ettevalmistamine,
loengute läbiviimine, õppereiside läbiviimine;
 Rahvusvahelise ärikonverentsi läbiviimine (fookus olulisel määral VKE-del) konverentsi
fookuse täpsustamise lähteuuring, konverentsi ettevalmistamine ja läbiviimine ning
konverentsijärgsed tegevused (ettevõtjatele konverentsil saadud kontaktide arendamiseks
nõustamisvõimaluste pakkumine).
Sihtgrupp: maakonna väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad ja ettevõtlusvaldkonnaga
seotud piirkondlikud arvamusliidrid
Oodatavad tulemused: Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja
juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused parandavad regionaalse ärikogukonna
juhtimiskompetentsi, mida toetavad Narva Juhtimiskooli tegevused, mis saab toimuma nii
eesti kui vene keeltes ning maakondliku ärikonverentsi korraldamine, mis aitab kaasa
juhtimiskogemuste rahvusvahelisele vahetamisele. Alategevuse tulemusena on
koondatud ning viidud ettevõtjatele sobivasse vormi erinevate ettevõtlustoetuste
pakkujate (EAS; PRIA; KIK; Töötukassa; KOV-id; ülikoolid) informatsioon; lisandunud
3 uut ettevõtluse toetamise tegevusvormi (ärikonverents, venekeelne TTÜ Narva kolledži
juhtimiskool, ettevõtjate õppereisid).
5. Väljundi- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
Näitaja nimetus
Väljundinäitaja
Väljundinäitaja
Tulemusnäitaja

Algtase

Sihttase
(2016)

Tugiprogrammi
elluviimisse 0
kaasatud ettevõtjate arv
(alategevused 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4.)
Tegevuses osalevate koolide arv
0
(alategevus 4.1.1.)

119

Piirkonna tööhõive ja ettevõtlikkuse 12
edendamise
kava
koostamisse

12

19
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kaasatud institutsioonide arv
6. Tegevuse eeldatav mõju läbivatele teemadele
6.1. Regionaalareng – regionaalarengut toetavad kõik tugiprogrammis toodud alategevused. Noorte
ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine aitavad luua järelkasvu maakonna
ettevõtjatele ning seovad noori tugevamalt kodumaakonnaga luues eeldusi nende naasmiseks
kodumaakonda ka pärast õpinguid väljaspool. Turismipotentsiaali realiseerimine läbi
turismiklastri tegevuste soodustab töökohtade tekkimist teenindussektoris ning turistidele ja ka
kohalikele pakutavate teenuste arvu ja mahu kasvu, parandades seeläbi elukeskkonda. Uute
ettevõtete ja töökohtade loomine maakonnas parandab elanike sissetulekute taset ning vähendab
tööpuudust maakonnas, vähendab väljarände survet maakonnast. Ettevõtluse arendamise
uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused toetavad piirkonna
kompetentside kasvu ning loovad paremad eeldused maakonna ettevõtluse arenguks.
6.2. Keskkonnahoid ja kliima – keskkonnahoidu ja kliimat toetavad alategevused noorte
ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine, kuna keskkonnahoiu ja
kliimamuutuste temaatika on integreeritud „ettevõtliku kooli“ programmi tegevustega. Samuti
arvestatakse
keskkonnakaitselisi
aspekte
ka
noorte
inseneeriaüritustel
ning
prototüüpimisprogrammis. Turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuste toetab
keskkonnahoidu eelkõige läbi toetuse endiste tööstusobjektide turismi otstarbel
kasutuselevõtmise Ida-Virumaal. Uute ettevõtete ja töökohtade loomine maakonnas toetab
keskkonnahoidu ka kliimatemaatikat läbi paraneva tehnoloogia taseme ning väiksema
keskkonnasurve loodavate tööstusettevõtete poolt, kuna soft-landing inkubatsiooniprogrammis
saavad osaleda vaid keskkonnanõudeid arvestavad ettevõtted. Ettevõtluse arendamise uuringute,
rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused toetavad keskkonnahoidu ja
kliimavaldkonda läbi teadlikkuse kasvatamise piirkonna ettevõtjate hulgas.
6.3. Infoühiskond – Infoühiskonna arengut toetab noorte ettevõtlikkuse arendamine ja
ettevõtlusvalmiduse arendamine läbi kaasaegsete infotehnoloogiate kasutamise soodustamise
koolides (IKT lahenduste kasutamine on üheks ettevõtliku õppe standardi teguriks). Samuti
kasutatakse IKT lahendusi TTÜ Virumaa kolledži inseneeriaüritustel ja prototüüpimisel.
Turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuste toetab infoühiskonda läbi
kaasaegsete kommunikatsioonitehnoloogiate ja -kanalite kasutamise turismivaldkonna
turundustegevustes. Uute ettevõtete ja töökohtade loomine maakonnas toetab infoühiskonna
arengut läbi ettevõtete tehnoloogia taseme kasu, mis omakorda toob kaasa ka IKT lahenduste
kaasaegsema kasutamise maakonda investeerivate ettevõtete poolt. Ettevõtluse arendamise
uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused toetavad infoühiskonna
arengut läbi kaasaegsete IKT lahenduste kasutamise läbiviidavates tegevustes.
6.4. Riigivalitsemine – Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine toetab
riigivalitsemist läbi koolide tõhusamale juhtimisele suunatud ettevõtlikku õppe standardi
juurutamise.
Turismipotentsiaali realiseerimine läbi turismiklastri tegevuste toetab
riigivalitsemist avaliku (KOV) ja erasektori (turismiettevõtjad) pikaajalise koostööprogrammi –
Ida-Virumaa turismiklastri – realiseerimise ja arendamise. Uute ettevõtete ja töökohtade
loomine maakonnas toetab riigivalitsemist läbi tulemusliku omavalitsuste ja riigi koostöömudeli
arendamise SA Ida-Viru Tööstusalade Arendamine raames, mis realiseerub tööstusaladele
teostatavates erasektori investeeringutes. Ettevõtluse arendamise uuringute, rakenduskava ja
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juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused riigivalitsemise kvaliteedi kasvu läbi Narva
juhtimiskooli tegevuste, kus paraneb dialoog ettevõtjate ja avaliku sektori juhtide vahel.
6.5. Võrdsed võimalused – Noorte ettevõtlikkuse arendamine ja ettevõtlusvalmiduse arendamine
toetab võrdseid võimalusi läbi „Ettevõtliku kooli“ programmi üheks aluspõhimõtteks oleva
üleüldise kaasamise. Tegevustes osalevad eri sugudest ning erinevast rahvusest inimesed,
kellele kõigile on tagatud võrdne kohtlemine. Turismipotentsiaali realiseerimine läbi
turismiklastri tegevuste toetab võrdseid võimalusi pakkudes eri rahvusest ja erinevast vanusest
inimestele võimalust kaasa lüüa sihtgrupipõhistes turundusprojektides (nt. noortelt-noortele).
Uute ettevõtete ja töökohtade loomine maakonnas toetab võrdseid võimalusi läbi soft-landing
inkubatsiooniprotsessis osalevatele ettevõtjatele personali värbamise nõustamise, läbi mille
tagatakse võrdsetel võimalustel põhinev lähenemine tööturul osalejatele. Ettevõtluse arendamise
uuringute, rakenduskava ja juhtimiskompetentsi tõstmise tegevused kasutavad formaate, millele
on ligipääs kõigil, sõltumata soost, rahvusest või muudest asjaoludest.
7. Tegevuse abikõlblikkuse periood
7.1. Tegevuse abikõlblikkuse periood on 01. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2016.
8. Tegevuse eelarve
Tulemus

Väljund

Piirkonna
tööhõive ja
ettevõtlikkuse
edendamise kava
koostamisse
kaasatud
institutsioonide
arv

Väljund 1
Tugiprogrammi
elluviimisse
kaasatud
ettevõtjate arv

Väljund 2
Tegevuses

Alategevused ja
kindlaksmääratud
kulukohad
Alategevus 4.1.2
Ida-Virumaa
turismipotentsiaali
realiseerimine läbi
turismiklastri tegevuse

Abikõlblike
kulude
eelarve
23 470 eurot

Tegevuste maht
koos
personalikuludega
95 000 eurot

Alategevus 4.1.3
2517,74 eurot
Uute ettevõtete ja uute
töökohtade loomine IdaVirumaal
Alategevus 4.1.4
25 565 eurot
Ettevõtluse arendamise
uuringute, rakenduskava
ja juhtimiskompetentsi
tõstmise tegevused
Otsene personalikulu
119 380,93
eurot

48 840,81 eurot

Alategevus 4.1.1
61 472,5
Noorte
ettevõtlikkuse eurot

104 908 eurot

45 000 eurot
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osalevate koolide
arv

Horisontaalne

arendamine
ettevõtlusvalmiduse
arendamine
Otsene personalikulu

ja

Ühtse määra alusel kulud

Kokku
tugiprogrammi
eelarve

37 770 eurot
23 572,64
eurot
293 748,81
eurot

293 748,81 eurot

Rahastamisallikad

Struktuuritoetus
Omafinantseering

Rahastaja

Rahastamismaht

EL fond (ERF)
Ida-Viru
Ettevõtluskeskus SA

246 749 eur
46 999,81 eur

Osakaal abikõlblike
kulude eelarvest
84%
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 Ida-Viru 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;
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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.
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.
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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 4.1.2., 4.1.3. ja 4.1.4 elluviimisel saavad tegevustes osalejad vähese
tähtsusega abi, kohaldatakse komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse
Euroopa Liidu 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:
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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.
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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