SELETUSKIRI
Keskkonnaministri käskkirjale „Keskkonnaministri 21.07.2015 käskkirja nr 677 „Toetuse
andmine rakendusasutuse tegevuseks prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme „ Ettevõtete
energia- ja ressursitõhusus“ tegevuse 4.3.2 „Energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste
läbiviimine“ raames“ muutmine“
1.

Sissejuhatus

Käskkiri kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi
struktuuritoetuse seadus) § 16 lõike 1 alusel. Käesoleva käskkirjaga reguleeritakse toetuse
andmist meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ tegevuse 4.3.2 „Energia- ja
ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine“ elluviimiseks.
Käskkirja ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse
osakonna peaspetsialist Mihkel Krusberg (e-post: mihkel.krusberg@envir.ee, tel: 626 0752),
välisfinantseerimise osakonna struktuurivahendite büroo juhataja Liina Laastik
(e-post: liina.laastik@envir.ee,
tel:
626 2985)
ja
välisfinantseerimise
osakonna
struktuurivahendite büroo jurist Rene Lauk (e-post: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2948).
2.

Käskkirja sisu ja võrdlev analüüs

Käskkiri koosneb kahest punktist. Esimese punktiga asendatakse toetuse andmise tingimused
ja kord (käskkirja lisa 1) ning teise punktiga asendatakse meetme tegevuste tegevuskava ja
eelarve (käskkirja lisa 2). Õigusselguse tagamiseks esitatakse muudetavad lisad uue
terviktekstina.
Järgnevalt kajastatakse käskkirja lisas 1 tehtavaid muudatusi:
1) Punkti 4.2 väljundi- ja tulemusnäitajate tabelis asendatakse termin „Näitaja nimetus“
väljendiga „Näitaja mõõtühik“, kuna mõõdetakse sihttasemeid konkreetse
mõõtühikuga ning ressursitõhususe valdkonnas koolitatute arvu näitaja tk asendatakse
näitajaga inimest, kuna loetletakse inimesi, mitte tükke.
2) Punktis 5 täiendatakse koolituse sihtgruppi kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinseneride
ning kvaliteedijuhi vastavat kutsetunnistust omavate spetsialistidega ning
keskkonnajuhtimise Hea Tava konsultantidega, kuna ressursitõhususe analüüside
teostamise pädevus peaks ollema laiemal sihtrühmal spetsialistidel sealhulgas
keskkonna- ja kvaliteedijuhtimisega seotud ettevõtetel.
3) Punktides 6, 6.4, 8.3, 8.4, 9.2.1, 10.3.6, 10.10, 11.2, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13.1, 13.2
muudetakse sõna projekt kasutust sihtotstarbepärasemaks, sõna projekt on kas
eemaldatud või asendatud sõnaga tegevused, kuna kirjeldatavad tegevused kokku
moodustavadki projekti.
4) Punkti 7 muudatusega sätestatakse, et abikõlblikkuse periood on juba alanud 1. aprillil
2015 (varasemas versioonis oli algab).
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5) Punkti 8.3 muudatusega sätestatakse projekti kogueelarveks 480 000 eurot (enne oli
800 000 eurot). Muudatus on tingitud sellest, et meetme rakendamisel on selgunud
vajadus suunata rohkem vahendeid teavitustegevuseks ning ka ressursiauditite
toetamiseks. Antud meetme tegevuse eesmärgid saab täita ka tunduvalt väiksemate
vahenditega seejuures kvaliteeti tagades.
6) Punkti 8.4 muudatusega sätestatakse projekti tegevuste detailse aastaeelarve ja
tegevuskava kinnitamine iga aasta 31. detsembriks (seni 30. jaanuariks). Muudatus on
tingitud rakendusüksuse vajadusest saada aruandeid varem kui määratud on ning nad
saaksid kasutada neid enda aruandluses.
7) Punkti 9.2.1.5 on täpsustatud, et avalikustamisega seotud kulud peavad olema seotud
toetuse kasutamisega.
8) Punktis 10.3.5 on kustutatud ehitustööd, kuna neid pole antud käskkirjas plaanis teha.
9) Punkti 10.7 muudatuse kohaselt esitab toetuse saaja maksetaotlused kord kvartalis
(seni kord kuus) juhul kui maksetaotlus ei ületa 40 000 eurot käibemaksuta, millega
vähendatakse toetuse saaja ja rakendusüksuse halduskoormust. Kuna koolitused
toimuvad periooditi aga projektijuht teeb tööd pidevalt, on mõnede maksetaotluste
summad väga väikesed ning tekitavad tarbetult halduskoormust.
10) Punktides 11.3 ja 11.4 tõsteti hangete piirmäära 30 000 eurole (oli 10 000 eurot),
millest alates peab tegema hanget riigihangete registris ja esitama hankedokumendid
enne hanget rakendusüksusule, seoses uue riigihanke seadusega, mis võimaldab
vähendada halduskoormust.
11) Punktis 12.1 muudetakse vahe- ja lõpparuannete esitamise korda seoses
struktuuritoetuste registri kasutamisega. Toetuse saaja sisestab ja esitab aruanded
Struktuuritoetuse registri E- toetuse moodulis (http://etoetus.struktuurifondid.ee)
toodud vormil. Erandjuhul edastatakse aruanne info@kik.ee aadressile. Muudatus on
tingitud vastava registri toimima hakkamisega.
12) Punktis 12.3 muudetakse vahearuande esitamise tähtajaks 15. jaanuar (seni
01. veebruar). Tähtaja varasemaks muutmise vajadus tuleneb Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklist 112.
Järgnevalt kajastatakse käskkirja lisas 2 tehtavaid muudatusi:
1) Täpsustatud on tegevuste „Auditi metoodika väljatöötamine“ ja „Koolituskava
koostamine“ eelarvet tegelike kuludega ning ajakavaga.
2) Spetsialistide täiendkoolituse eelarvet on vähendatud seoses tegelike kuludega ning
eesmärkide saavutamisega vähemate ressurssidega. Lisaks on 3 erinevat teemat
„Insenertehniliste teemade koolitused“, „Ressursitõhususe teemade koolitused“ ja
„Üldiste teemade koolitused“ kokku pandud ühe teema alla „Spetsialistide
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täiendkoolitus“, kuna tegevuse käigus on selgunud, et selline liigitamine ei ole
mõistlik.
3) Personalikulu on vähendatud seoses eelarve vähenemise ning tegelike kuludega.
3.

Käskkirja vastavus EL õigusele

Käskkirja koostamisel on järgitud järgmisi EL-i määruseid:
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse
ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse
ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja
Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006;
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, milles käsitletakse erisätteid
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi
kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006.
4.

Käskkirja mõju

Käskkirjaga reguleeritava meetme tegevuse tulemused aitavad kaasa ettevõtete
jätkusuutlikkuse kasvule, kuna vastavate spetsialistide kompetentsi suurenemine loob
eeldused ressursitõhususe meetme teiste tegevuste (tegevused 4.3.1 ja 4.3.4) eesmärkide
saavutamise, aga ka kaudselt ettevõtete teadlikkuse kasvu suurenemise turul pakutava teenuse
näol (tegevus 4.3.3). Käesoleva käskkirja koostamise hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal
hindame, et meetme eelarve vahenditega saavutatakse mõõdikutele seatud sihttase.
5.

Käskkirja kooskõlastamine

Eelnõu koos seletuskirjaga esitatakse eelnõude infosüsteemi EIS kaudu kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile ja läbivate teemade eest vastutavatele ministeeriumitele. Samuti
esitatakse eelnõu kooskõlastamiseks Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020
valdkondlikku komisjoni..
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