Lisa 6
KINNITATUD
Riigihalduse ministri … käskkirjaga nr …
Toetuse andmise tingimused Tartu 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 Tartu 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 24 Tartu 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 SA Tartu Ärinõuandla (edaspidi elluviija).
2.4. Partneriteks on Tartu Linnavalitsus, Tartumaa Arendusselts, Tartu Regiooni Energiaagentuur,
Tartu Ülikool.
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. Tugiprogrammi raames toetatakse järgmisi alategevusi:
4.1.1. Investorteenindus
 - Maakondlikku ettevõtlust puudutava info ja statistika haldamine ja kogumine (sh
ettevõtlusalade, ettevõtluseks sobivate kinnistute kaardistamine, ette valmistamine
müügipakkumisteks, veebipõhise andmebaasi loomine, selle täiendamine), mis on sisendiks
maakondlike väärtuspakkumiste koostamisele;
 - Suhtlus valla esindajatega, kohalike koostööpartneritega, haridusasutustega jt võimalike
osapooltega, vastavalt päringu iseloomule ja valdkonnale;
 - Välismaiste investeeringute kõrval ka kohalikku päritolu investeeringute (ettevõtete)
meelitamine Tartumaale (regionaalse investorteenindaja ülesandeks on vaid
välisinvesteeringute meelitamine);
 - Maakonnas tegutsevate välisosalusega ettevõtetega järjepidev suhtlemine, sh nende
vajaduste ja plaanide kaardistamine tagamaks nende probleemideta tegutsemine,
töökohtade säilimine;
 - Maakonna ja selle investeerimisvõimaluste tutvustamine Eestis ja välisriikides (koostöös
teiste regioonide ja organisatsioonidega), Tartumaad tutvustavate seminaride/ürituste
korraldamine Eestis ja välisriikides, turundusmaterjalide koostamine tutvustamaks
potentsiaalsetele investoritele Tartumaal ettevõtluse ja investeerimisvõimalusi.
Sihtgrupp: Tartu maakonna linnalisest piirkonnast väljaspool tegutsevad välisosalusega
ettevõtted; potentsiaalsed investorid nii välisriikidest kui Eesti teistest piirkondadest; Tartu
maakonna linnalisest piirkonnast väljapoole jäävad kohalikud omavalitsused.
Oodatavad tulemused: aastaks 2020 on Tartumaal linnalisest piirkonnast eemal tegevust
alustanud 5 uut ettevõtet, kellest 2 tegutsevad teadmispõhises valdkonnas. Loodud on 80 uut
töökohta, nendest 25 nutikat. Tänu proaktiivsele tegevusele on piirkonda on alles jäänud 4
olemasolevat ettevõtet.
4.1.2. Ettevõtjate võrgustumine
 Tegevuse sisuks on maakonna ettevõtete omavaheline kokkuviimine, tuttavaks tegemine
läbi ühiste tegevuste, läbi ühistele probleemidele lahenduste leidmise (tootmine, eksport,
turundus, tootearendus). Samas ka ettevõtete teadlikkuse kasvatamine Tartumaa haridus- ja
teadusasutuste võimalustest, nendega koostöövõimalustest ettevõtete toodete, protsesside
arendamise osas. Koostööle viivad alamtegevused on järgmised:
o Õppereisid maakonna sees ja ka üle Eesti, ettevõtete, haridus-, teadusasutuste
külastamiseks;
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o Töötubade, seminaride, konverentsi korraldamine maakonna siseselt ettevõtjate
kokkuviimiseks sarnaste väljakutsete/ probleemide lahenduste otsimiseks (nt
ekspordi ja/ või turunduse problemaatika seminar/ töötuba; energiasäästliku
tootmise arendamine), huvitavate ettekannete kuulamiseks, ettevõtete ja teadusning haridusasutuste kokku viimiseks, kogemuste vahetamiseks (tootmisettevõtete
suve- ja sügiskool);
o Koostöös ülikoolidega (Tartu Ülikool Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikooli
Tartu kolledž jne) tudengite rakendamine ettevõtete arendustegevusse, sh tudengite
teadustööde sidumine ettevõtjate probleemide/ väljakutsetega, potentsiaalsete
lahenduste väljatöötamine ettevõttele (grupitööna, teadustööna) käibe
kasvatamiseks, sh ka rätseplahendused - ettevõtte protsesside monitooring ja
analüüs, parendusettepanekud, ülikooli eksperdi juhendamisel;
o Üritused/ tegevused IT-sektori ja tootmissektori omavaheliseks kokku viimiseks (nt
mehhatroonikaettevõtete ja IT-ettevõtete võrgustumisüritus koostöös
MobileMonday eestvedajate- korraldjatega Tartus);
o Disainerite ja tootmisettevõtete kokkuviimine töötubades, seminaride raames.
o Õppe- ja kontaktreisid välisriikidesse loomaks kontakte, õppimaks oma valdkonnas
edukate ettevõtete kogemusest, mh messide külastused;
o Maakonna parimate ettevõtjate valimine ja tunnustamine koostöös Tartu linnaga
korraldataval gala-üritusel;
o Koostöös Tartumaa Arendusseltsiga korraldatav koolitusprogramm võtmesektori
ettevõtetele, sh õppereisid, seminarid, töötoad;
o Ärinõuandla portaali arendamine, Tartumaal ettevõtjate jaoks erinevate teenuste,
ürituste kohta info koondamine, jagamine (sh info Tartu LV ettevõtlusametilt,
Teaduspargilt, Loomemajanduskeskuselt, Tartu Ülikoolilt jne), ettevõtete vahelise
infovahetuse, nendeni info jõudmise võimaluste parandamine.



Sihtgrupp: Tartumaa metalli-, puidu- ja toiduvaldkondades tegutsevad ettevõtted, keda 2012.
aasta seisuga oli kokku 413 (toiduvaldkonnas 60 ettevõtet, puiduvaldkonnas 234 ettevõtet ning
metallivaldkonnas 119 ettevõtet), nendest ca 130 asuvad linnalisest piirkonnast väljas;
Oodatavad tulemused: Tartumaa linnalisest piirkonnast väljaspool tegutsevad ettevõtted
tegutsevad konkurentsivõimelisemalt - käive suureneb, sh ka ekspordikäive, palgatase kasvab,
säilivad senised töökohad ja luuakse uusi. Tööhõivekava võrgustumise tegevustes on osalenud
vähemalt 150 Tartumaa ettevõtet, mille müügitulu kasv (sh ekspordikäive) on igal aastal
võrreldes eelmise majandusaastaga keskmiselt 4%, aastaks 2020 kokku 20% (võrreldes
baasaastaga 2014).
Tegevustes osalenud ettevõtete juures on säilinud kõik töökohad võrdluses baasaastaga ning
loodud kokku 50 uut töökohta.

4.1.3. Ettevõtlusteadlikkuse suurendamine
 Tartumaa linnalisest piirkonnast eemal elavatele noortele luuakse võrdsed võimalused osa
saada ettevõtlusteadlikkuse ja -oskuste suurendamise tegevustest (organiseeritakse
transport ja toitlustus karjäärikonverentsidel ja õpilasfirmade konverentsidel osalemiseks,
mida korraldab igal aastal Tartu Ärinõuandla Tartu Linnavalitsuse rahastuse toel);
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Äärevaldade koolide keskkoolinoorte seas viiakse läbi Ettevõtlusküla mängud. Mängude
otseseks eesmärgiks on anda noortele reaalne ettekujutus ühiskonna ja ettevõtluse
toimimisest;
Linnalisest piirkonnast väljaspool elavatele tööealistele elanikele ja palgatöötajatele,
korraldatakse täiendav ettevõtlikkusele suunatud n-ö inspiratsiooniüritus.

Sihtgrupp: Tartu maakonna linnalisest piirkonnast väljapoole jäävate koolide õpilased;
maakonna linnalisest piirkonnast väljapool elav tööealine elanikkond
Oodatavad tulemused: maakonna äärealade noortele on loodud linnanoortega võrreldes
võrdsemad võimalused võtta osa ettevõtlusteadlikkuse ja -oskuste suurendamise tegevustest,
neil on arusaamine reaalsest ettevõtluse toimimisest, nad on ettevõtlikult meelestatud ning
osakavad paremini teha otsust tulevase eriala valikul. Maakonna tööealine elanikkond on
motiveeritud tegutsema ettevõtluses ja/ või algatama tegevusi vabaühendustes.
2020.aasta lõpuks on toimunud 6 karjäärikonverentsi, millel osalenud 250 õpilast
sihtpiirkonnast. Toimunud 5 õpilasfirmade konverentsil, millel osalenud 180 õpilast
sihtpiirkonnast. Osalejad hinnanud konverentside kasulikkust keskmiselt hindele 4,5 (5-palli
süsteemis).
Toimunud 5 inspiratsiooniüritust, millel osalenud 310 tööealist elanikku sihtpiirkonast.
Osalejad hinnanud konverentside kasulikkust keskmiselt hindele 4,5 (5-palli süsteemis).
5. Väljundi- ja tulemusnäitajad ning nende sihttasemed
Näitaja nimetus

Algtase

Sihttase
(2016)

Väljundinäitaja

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

80

Väljundinäitaja

Tegevustes osalevate 0
koolide arv
(alategevus 4.1.3.)

5

Tulemusnäitaja

Piirkonna tööhõive ja 6
ettevõtlikkuse
edendamise
kava
koostamisse kaasatud
institutsioonide arv
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6. Tegevuse eeldatav mõju läbivatele teemadele
6.1. Regionaalareng – tegevused aitavad otseselt kaasa regionaalsele arengule, kuivõrd aitavad
vähendada ebavõrdsust Tartust ja selle lähivaldadest eemal elavate õpilaste, elanike jaoks,
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tegutsevate ettevõtete jaoks, linnalisest piirkonnast väljaspool asuvate omavalitsuste jaoks.
Planeeritud tegevused aitavad ühtlustada elu- ja tegutsemistingimusi Tartumaa elanikele ja
ettevõtjatele nn äärevaldades, et seal säiliksid olemasolevad töökohad, tekiks uusi töökohti, et
tekiks sundi kolida maakonna keskusesse, seda läbi järgmiste spetsiifiliste tegevuste:
6.1.1. Planeeritud (ettevõtjate võrgustamisega seotud) tegevused aitavad kaasa, et äärevaldades
tegutsevad ettevõtted tunneksid ennast osana maakonna ettevõtluse ökosüsteemist, sellega
seotud otsustamistest, arengutest, tegevustest, üritustest, et neil oleks olemas kontaktvõrgustik
Tartumaal samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega, et neil oleks olemas teadlikkus ja
kontakt nii maakonnas tegutsevate tugiorganisatsioonide kui teadus- ja haridusasutustega ja
tulenevalt sellest väheneks vajadus kolida oma tootmine, ettevõte keskusele lähemale.
6.1.2. Planeeritud (investorteenindusele suunatud) tegevused aitavad kaasa sellele, et
investeeringud (nii välis- kui kodumaised) ning sellega kaasnevad töökohad jõuaksid ka
väljapoole maakonnakeskust Tartut ja selle lähivaldasid.
6.1.3. Planeeritud (ettevõtlusteadlikkuse suurendamisele suunatud) tegevused aitavad äärevaldade
noorteni ja tööealiste elanikeni viia enesetäiendamisele ning ettevõtlikkusele suunatud
tegevusi ning tõsta nende valmidust ettevõtluseks.
6.2. Keskkonnahoid ja kliima – planeeritud tegevused on nende teemade osas neutraalsed, ei kahjusta
keskkonda ega kliimat. Tegevuste elluviimiseks ja planeerimiseks kasutatakse peamiselt IKT
vahendeid, mis toob kaasa aja- ja aineliste ressursside kokkuhoiu. Kaudselt aitab keskkonnahoiule
kaasa ettevõtete võrgustamise alltegevus, koostöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga läbiviidav
energiajuhtimise koolitus Tartumaa metalli-, puidu- ja toiduvaldkonna ettevõtetele.
6.3. Infoühiskond – tegevuste planeerimise ja elluviimise käigus kasutatakse ITK vahendeid. Üks
planeeritud tegevustest aitab vähesel määral infoühiskonna arengule, seda läbi ettevõtete
võrgustamise tegevuste raames planeeritud veebipõhise info- ja suhtluskeskkonna loomise
Tartumaa ettevõtjatele ning läbi toidu-, puidu- ja metallitööstuse ettevõtete kokkuviimise ürituste
IT-firmadega, et suurendada tööstusettevõtete teadlikkust erinevate IT-lahenduste kasutamisest
tootmisprotsesside täiustamiseks.
6.4. Riigivalitsemine – tegevuste ellu viimine tugevdab piirkondliku arengu kavandamise suutlikkust,
maakonna erinevate organisatsioonide omavahelist koostööd ning ühiste arendustegevuste
sihipärasust.
6.5. Võrdsed võimalused – planeeritavad tegevused on neutraalsed soo, rassi, vanuse, etnilise või
sotsiaalse päritolu mõttes. Tegevused aitavad luua võrdseid võimalusi Tartumaal tervikuna,
vähendada erisusi maakonnakeskuse ja äärevaldade vahel. Investorteeninduse tegevustest saavad
osa võrdselt kõik Tartumaa linnalisest piirkonnast eemal asuvad vallad, võrdsetel alustel
tutvustatakse valdade tööjõudu, läbi mille tagatakse võrdsetel võimalustel põhinev lähenemine
tööturul osalejatele.
6.5.1 Ettevõtete võrgustamise tegevustest saavad võrdselt osa kõikide Tartumaa linnalisest
piirkonnast väljapool asuvad metalli-, puidu- ja toidutööstuses tegelevad ettevõtted,
tegevuste kaudu perspektiivis loodavate töökohtade osas on tagatud võrdsetel võimalustel
põhinev lähenemine tööturul osalejatele.
6.5.2 Ettevõtlusteadlikkuse kasvatamise tegevuste abil luuakse maakonna äärealade noortele
linnanoortega võrreldes võrdsemad võimalused võtta osa ettevõtlusteadlikkuse ja -oskuste
suurendamise tegevustest. Osaleda saavad kõik õpilased, sõltumata soost, sotsiaalsest
taustast, rahvusest. Tööealisele elanikkonnale suunatud tegevustest on võimlik osa võtta
eri sugudest ning erinevast rahvusest inimesed, kellele kõigile on tagatud võrdne
kohtlemine.
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7. Tegevuse abikõlblikkuse periood
7.1. Tegevuste abikõlblikkuse periood on 17. august 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

Alategevused
kindlaksmääratud
kulukohad
Alategevus 4.1.1
Investorteenindus

ja Abikõlblike
Tegevuste maht
kulude
koos
eelarve
personalikuludega
10 867 eur
28 754 eur

Alategevus 4.1.2
Ettevõtjate võrgustumine
Otsene personalikulu
Väljund 2
Tegevuses
osalevate koolide
arv
Horisontaalne

36 059 eur
46 664 eur

Alategevus 4.1.3
Ettevõtlusteadlikkuse
suurendamine
Otsene personalikulu
Ühtse määra alusel kulud

Kokku
tugiprogrammi
eelarve

71 835 eur

9 879 eur

9 879 eur

0 eur
6 999 eur
110 468 eur

110 468 eur

Rahastamisallikad

Struktuuritoetus
Omafinantseering
9.

Rahastaja

Rahastamismaht

EL fond (ERF)
SA Tartu Ärinõuandla

92 793,12 eur
17 674,88 eur

Osakaal abikõlblike
kulude eelarvest
84%
16%

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
9.1 Abikõlblikud on Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. aasta määruse nr 143 „Perioodi 2014-2020
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
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tegevuste elluviimise ning Tartu 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.
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;
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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. ja 4.1.2. 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.
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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.
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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