Seletuskiri
Majandus- ja taristuministri määruse „Soojusmajanduse arengukava koostamise
toetamise tingimused“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

Käesoleva määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) abil viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014-2020“ (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna „Energiatõhusus“
meetme „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse „Soojusmajanduse
arengukava koostamine väljatöötamise“ eesmärke.
Meetme tegevuse eesmärgiks on anda toetust kohalikele omavalitsustele soojusmajanduse
arengukava koostamiseks, kus oleks määratud soojamajanduse edasine arengusuund,
sealhulgas võrreldud erinevaid tehnilisi ja majanduslikke võimalusi. Seega eesmärgiks on
kaasrahastada soojusmajanduse arengukavade koostamist või kaasajastamist, et tagada Eesti
kaugküttesektori efektiivset planeerimist. Arengukava koostamise ja elluviimise (kaugem)
eesmärk on energia lõpptarbimise vähendamine soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse
arvelt.
Eestis on 213 kohaliku omavalitsuse üksust. Meetme tegevuse tulemusena saavutatakse
olukord, kus võrgupiirkondi arendatakse terviklikult ning energiatõhususe edendamisse
tehakse põhjendatud investeeringud.
Eesmärgi täitmise tulemusena valmivad soojusmajanduse arengukavad, mille tellib kohalik
omavalitsus koostöös kohaliku soojusettevõtjaga ühe või mitme võrgupiirkonna peale.
Meetme tegevust rahastatakse Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest. Käesoleva meetme
määruse alusel on tegevuste toetamiseks ette nähtud 500 000 eurot.
Eelnõu koostamisel on aluseks võetud „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus“.
Rakenduskava väljundindikaator on „Soojusmajanduse arengukavade arv“. Vastav sihttase
2016. a on 50 arengukava; 2018. a - 100 arengukava; 2020. a - 150 arengukava; 2023. a 200 arengukava.
Eelnõuga nähakse ette eelnimetatud rakenduskava elluviimiseks vajalik ülesannete jaotus,
toetuse andmise tingimused ja määrusespetsiifilised toetuse andmise menetlusnormid ning
toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustused ning rakendusüksuse ja –asutuse õigused ja
kohustused.
Tegevusi rahastatakse läbi jooksva taotlemise ning toetuse andmist on kavandatud ellu viia
üle-eestilisena.

Eelnõu ja seletuskirja koostasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi
MKM)
energeetika
osakonna
peaspetsialist
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anastassia.aljosina@mkm.ee) ning sama osakonna energia turgude korralduse juht Jako
Reinaste (e-post: jako.reinaste@mkm.ee). Eelnõu juriidilise ekspertiisi teostasid MKM
välisvahendite osakonna struktuurifondide talituse peaspetsialist Anneli Schmiedeberg (epost: anneli.schmiedeberg@mkm.ee) ning MKM õigusosakonna jurist Katrin Andre (epost:katrin.andre@mkm.ee).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kuuest peatükist ja 24 paragrahvist. Peatükid jagunevad järgmiselt:
1) üldsätted
2) toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse osakaal
3) toetuse taotlemine ning nõuded projektile, taotlejale, partnerile ning taotlusele
4) taotluse menetlemine
5) aruande esitamine ja toetuse maksmise tingimused
6) toetuse saaja ja rakendusüksuse õigused ja kohustused.

1.peatükk Üldsätted
Eelnõu 1.peatükis kirjeldatakse määruse kohaldamisala ja toetuse andmise eesmärgid,
tulemus, nimetatakse rakendusasutus ja -üksus ning vaide esitamise kord.
Eelnõu § 1 kohaselt kehtestab määruse eelnõu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014-2020“ (edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna „Energiatõhusus“ meetme „Efektiivne
soojusenergia tootmine ja ülekanne“ tegevuse „Soojusmajanduse arengukava koostamine“
eesmärkide elluviimiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja korra. Toetuse
andmisel lähtutakse energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 ning
selle
rakenduskava eesmärkidest. Rakenduskava eesmärkide kohaselt on EL-i struktuurifondidest
toetatavate kaugküttesektori tegevuste puhul eelistatud toetused kaugküttesektori tõhususe
ning arendamise vajadusega. Eelkõige on oluline tõsta soojusenergia tootmise ja ülekande
efektiivsust.
Eelnõu § 2 määratleb ära toetuse andmise eesmärgid ja tulemused. Toetuse andmise
eesmärgiks on kaugküttesektori arendamine, energiatõhususe tõstmine ning pikemas
perspektiivis kaugküttesektori osakaalu suurenemine. Toetuse tulemuseks on arengukavad.
Arengukava seab kohaliku kaugküttesektori arengu probleemid, eeldused, investeeringud ning
määrab ära kaugküttesektori laiendamise potentsiaali. Toetuse andmise tulemusest saavad
kasu kohalikud omavalitsused (edaspidi KOV) ning kaugkütte soojusenergia tarbijad.
Eelnõu § 3 nimetab meetme rakendusasutuse ja rakendusüksuse.
Määruse rakendamisel täidab rakendusüksuse ülesandeid SA Keskkonna Investeeringute
Keskus (KIK) (edaspidi rakendusüksus) ja rakendusasutuse ülesandeid Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM või rakendusasutus) vastavalt Vabariigi
Valitsuse poolt kinnitatud „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirjale“.
KIK on valitud rakendusüksuseks, kuna omab kogemusi soojusmajanduse valdkonnas avatud
taotlusvoorude
korraldamises
ning
samuti
omab
koostöökogemusi
kohalike
omavalitsusüksuste kui meetme sihtrühmaga.

Eelnõu § 4 sätestab vaide esitamise õiguse ning vaideorgani. Rakendusüksuse toimingu või
otsuse peale võib esitada vaide vastavalt struktuuritoetuse seaduse §-le 51. Rakendusüksuse
vaideid lahendab rakendusasutus. Kui rakendusüksuse toimingu või otsuse peale esitatakse
vaie, siis tuleb see esitada rakendusasutusele. Vaideid lahendatakse tuginedes
haldusmenetluse seadusele.
2. peatükk
Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr
Peatükk sätestab määruse raames toetatavad tegevused, abikõlblike kulude liigid, projekti
abikõlblikkuse perioodi määramise ning toetuse summa ja osakaalu ning nendega seotud
tingimused.
Eelnõu § 5 nimetab määruse raames toetatavad tegevused.
Antud määruse raames toetatakse kohaliku omavalitsuste soojusmajanduse arengukavade
koostamist või kaasajastamist. Kaasajastamise alla mõeldakse juba kehtestatud
soojamajanduse arengukavade kooskõllaviimist eelnõu §-s 10 toodud nõuetega. Kõik
tegevused, millele toetust antakse, peavad aitama kaasa toetuse andmise eesmärgi
saavutamisele. Toetatakse neid võrgupiirkondi kus soojuse tootja eelmise aasta soojusenergia
tootmise maht võrgupiirkonnas oli väiksem kui 50 000 MWh. Maht arvutatakse
võrgupiirkondade kaupa ja ei lähtuta KOV-i poolt
kehtestatud võimalikust
kaugküttepiirkonnast. Toetust on võimalik küsida ühe või mitut võrgupiirkonda käsitleva
arengukava koostamiseks või kaasajastamiseks.
Eelnõu § 6 määratleb määruse abikõlblikud kulud ja seonduvad tingimused.
Abikõlblikud on taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud
kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 “Perioodi 2014–
2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-s 2 ning
käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Lisaks sätestab eelnõu perioodi, mille jooksul
peab abikõlbliku kulu eest olema tasutud. Vastavalt eeltoodule peab abikõlblik kulu olema
tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti
abikõlblikkuse perioodi. See on ühekordne toetus, mis makstakse pärast arengukava esitamist
ja kontrollimist. Abikõlbliku kulu eest tasumisel pärast eelnõus sätestatud tähtaegu, ei ole
kulu võimalik struktuurivahenditest hüvitada.
Eelnõu § 7 sätestab abikõlblikkuse perioodi mõiste. Projekti abikõlblikkuse periood on
ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks
vajalikud kulud tekivad. Projekti tegevuste abikõlblikkuse periood lõpeb taotluses märgitud ja
taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal. Toetuse taotluse viimane esitamise tähtaeg
on 31.detsember. 2017.a.
Eelnõu § 8 toob välja toetuse osakaalu ja summa. Toetuse maksimaalne osakaal arengukava
kohta on kuni 90% abikõlblikest kuludest (koos käibemaksuga) ning maksimaalne toetuse
summa on 5000 eurot arengukava kohta. Omafinantseeringu määr on vähemalt 10%.
Omafinantseering peab olema täies mahus tagatud, mille kinnituseks peab taotleja taotlemisel
esitama kirjaliku kinnituse oma valmisoleku kohta arengukava rahastamiseks. Toetuse
maksimaalne summa ja määr märgitakse toetuse taotluse rahuldamise otsuses.

Käesoleva meetme määruse alusel tegevuse toetamiseks on ette nähtud 500 000 eurot.
Arvestatud on eelarve koostamisel 200 arengkava koostamise vajadusega. Toetuse eelarve
koostamise juures on arvestatud, et keskmiseks arengukava maksumuseks kujuneb 2778
eurot, millest 90% toetusmäär võrduks 2500 euroga.
3.peatükk
Toetuse taotlemine ning nõuded taotlejale, projektile ja taotlusele
Eelnõu 3.peatükis kirjeldatakse, kuidas toimub toetuse taotlemine ja millistele nõuetele
peavad vastama taotleja, arengukava ja taotlus. Samuti on käesolevas peatükis ära toodud
taotleja kohustused.
Eelnõu § 9 sätestab, kuidas toimub toetuse taotlemine. Antud paragrahvis on määratletud, et
toetuse taotlemine toimub avatud taotlemisena jooksvalt. Taotlus esitatakse rakendusüksusele
struktuuritoetuse registri vahendusel taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt
allkirjastatuna. Taotlused võetakse vastu eelarve ammendumiseni.
Eelnõu §-s 10 sätestatakse soojusmajanduse arengukavale esitatavad nõuded.
Soojusmajanduse arengukava peab määratlema, kas ja millisel viisil peab asjakohases
võrgupiirkonnas jätkama kaugkütte arendamisega või peab piirkonna arendamisel kasutama
osaliselt või täielikult lokaalkütet. Arengukava peab muuhulgas sisaldama piirkonna
arenguperspektiivide analüüsi ning käsitlema piirkonna arengu võimalusi ning
soojusvarustussüsteemide tehnilist seisundit ja iseloomulikke näitajaid. Soojusmajanduse
arengukava koostatakse koostöös võrgupiirkonna soojusettevõtjaga ning enne
soojusmajanduse arengukava vastuvõtmist kinnitab selle sisu tehnilist poolt vähemalt
volitatud inseneri 8. taseme soojustehnikaalast kutsekvalifikatsiooni või sellele vastavat taset
omav isik. Volitatud soojusenergeetikainsener hoiab käigus ja kohandab (optimeerib)
olemasolevaid ning arendatavaid tehnoloogiaid. Ta loob uusi teadmisi ja tehnoloogiaid,
analüüsib ja sünteesib uusi ja keerulisi kutsealaseid ideid ning esitab neid arendus- või
uurimistöö tulemuste või praktiliste rakenduste kaudu. Ta annab eksperthinnanguid ning
osaleb keerukatele probleemidele lahenduste leidmisel ja elluviimisel. Ta juhib töörühmi või
organisatsiooni strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning vastutab nii oma kui teiste töö
tulemuste eest. 8. taseme soojustehnika kutsekvalifikatsiooni kohta saab lugeda lähemalt Eesti
Soojustehnikainseneride Seltsi kodulehelt http://www.estis.ee/index.php?page=6.
Eelnõu § 11 sätestab taotlejale esitatavad nõuded ja kohustused.
Vastavalt eelnõu tingimustele saab toetuse taotlejaks olla Eesti Vabariigi kohalik
omavalitsusüksus. Taotleja peab vastama Vabariigi Valitsuse 21.08.2014 määruse nr 133
„Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja
tingimused toetuse andmise tingimuste kehtestamiseks“ §-le 2. Omafinantseeringu tagamise
kohta peab taotleja esitama kirjaliku kinnitus. Taotleja on kohustatud tõendama, et vastab
määruses ettenähtud nõuetele ning täidab teisi õigusaktides sätestatud kohustusi.
Eelnõu § 12 sätestab taotlusele esitatavad nõuded.
Lisaks taotluse menetlemise määruse § 4 lõikes 1 sätestatud kinnitustele, peab taotlus
sealhulgas sisaldama tegevuse kogueelarvet (abikõlblike ja mitteabikõlblike kulude summa),
omafinantseeringu kirjalikku kinnitust, taotleja lühiülevaadet võrgupiirkonna kohta ning teisi
arengukava koostamiseks vajalikke dokumente.

4.peatükk
Taotluse menetlemine
Peatükis kirjeldatakse taotluse menetlemise ning taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks
tunnistamise tingimusi, projekti valikukriteeriumeid ja valiku korda. Peatükk sätestab ka
tingimused ja korra taotluse rahuldamiseks, rahuldamata jätmiseks ning taotluse rahuldamise
otsuse muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Eelnõu § 13 määratleb ära taotluse menetlemisega seotud protseduurid.
Taotluse menetlemine koosneb selle registreerimisest, taotluse ja taotleja nõuetele vastavaks
või mittevastavaks tunnistamisest, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste või
muudatuste küsimisest, nõuetele vastavaks tunnistatud taotluse hindamisest, taotluse
rahuldamisest või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest.
Antud paragrahvis sätestatakse taotluse menetlusprotsessi käigus rakendusüksuse poolt
läbiviidavad tegevused ja tähtajad ning nendega kaasnevad eritingimused, näiteks tähtaegade
pikendamisel.
Eelnõu § 14 sätestab, millistel tingimustel on võimalik taotleja ja taotlus nõuetele vastavaks
tunnistada, samuti asjaolud, mille esinemisel ei tunnistata taotlust nõuetele vastavaks.
Vastavaks tunnistamise menetluse läbimise kohustus tuleneb Vabariigi Valitsuse 21.08.2014.
a määrusest nr 133 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise
nõuded ja tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi taotluste
menetlemise määrus), mille § 8 lõike 1 kohaselt on üheks taotluse rahuldamise otsuse
tegemise tingimuseks taotleja ja taotluse vastamine toetuse andmise tingimuste määruses
nimetatud nõuetele.
Eelnõu § 15 põhjal on rakendusüksusel õigus moodustada taotluse hindamiseks
valikukomisjone ning kaasata eksperte, kes peavad deklareerima oma erapooletust ja
sõltumatust hinnatavatest projektidest ja taotlejatest..
Eelnõu § 16 sätestab projektide valikukriteeriumid, millede lõikes nõuetele vastavaks
tunnistatud taotlusi hinnatakse. Projektide paremusjärjestusse seadmist ei toimu. Projekte
hinnatakse vastavalt valikumetoodikale, mis on kinnitatud rakendusüksuse poolt. See
tähendab sisuliselt seda, et kui taotlus on hinnatud tingimustele vastavaks, loetakse, et projekt
panustab meetme tegevuse eesmärkidesse, on põhjendatud ja kuluefektiivne. Kui taotleja on
hinnatud tingimustele vastavaks, tähendab see, et taotleja on suuteline projekti ellu viima.
Hindamismetoodika avalikustatakse rakendusüksuse veebilehel hiljemalt taotluste
vastuvõtmise väljakuulutamise päeval.
Hinnangu andmisel kaalutakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kriteeriumite puhul
järgnevaid asjaolusid:
Valikukriteerium „Projekti panus kaugküttesektori arendamisse“.
Selle punkti osas tugineb valikukomisjon planeeritavatele arengutele projekti piirkonnas.
Näiteks kui selles piirkonnas on ikkagi ette näha, et lõpptarbimine pigem väheneb kui
suureneb (näiteks soojuse efektiivsema tootmise ja edastuse arvelt), siis on mõistlik
investeerida antud piirkonda ning kaugküttesektori efektiivset planeerida.

Valikukriteerium „Projekti mõju regionaalsele arengule (aluseks regionaalne SKP)“
Nimetatud valikukriteerium seostub seirekomisjoni poolt kinnitatud valikukriteeriumiga
number 5: Projekti mõju läbivatele teemadele – mõju regionaalsele arengule.
Selle punkti all hinnatakse kõrgemini neid taotlusi, mille projektis toodud piirkondlik
(linna/valla) SKP on väiksem. Seda põhjusel, et tehtud investeeringu potentsiaalne mõju
regionaalsele arengule on nendes piirkondades suurem. Eeldusena on väiksema regionaalse
SKP-ga piirkonnal olnud vähem võimalusi investeerida arengusse ning seetõttu on käesoleva
määruse alusel antava toetuse mõju nendes piirkondades ka suurem.
Valikukriteerium „Projekti planeeritud eelarve mõistlikkus“. Nimetatud valikukriteerium
seostub seirekomisjoni poolt kinnitatud valikukriteeriumiga number 3: Projekti
kuluefektiivsus, mille puhul on oluline jälgida, et ettenähtud tegevused/lahendused on
piisavalt kuluefektiivne viis planeeritud väljundite/tulemuste saavutamiseks. Hindamiseks
vaadatakse läbi toetuse taotluses toodud planeeritud eelarve ning vajalikud kulud.
Valikukriteerium „Kavandatava projekti jätkusuutlikkus ja kavandatavate tegevuste
põhjendatus“. Nimetatud valikukriteerium seostub seirekomisjoni poolt kinnitatud kahe
valikukriteeriumiga: number 1: Projekti mõju prioriteetse suuna eesmärkide saavutamisele
ning number 2: Projekti põhjendatus.
Jätkusuutlikkuse aspekt jälgitakse, projekti tulemuste kestlikkust pärast projekti lõppu.
Oluline on ka kavandatavate tegevuste põhjendatus. Kulud peavad olema mõistlikud,
asjakohased ning meetme eesmärkidesse panustavad. Projekti eesmärgipüstitus peab olema
põhjendatud ning projektiga peab lahenduma
probleem, kitsaskoht või kasutamata
arenguvõimalus. Projektis ettenähtud tegevused peavad võimaldama saavutada planeeritud
väljundid ja tulemused. Sidusus eesmärkidega ning mõjusus peavad olema arusaadavad.
Valikukriteerium „taotleja suutlikkus projekti ellu viia (s.h projekti valmisolek
rakendamiseks)“. Nimetatud valikukriteerium seostub seirekomisjoni poolt kinnitatud
valikukriteeriumiga number 4: Toetuse taotleja/saaja (ja partnerite) suutlikkus projekti ellu
viia
Hinnatakse seda, kas projekti ettevalmistavate tegevustega on juba alustatud (kas projekt on
valmis või kas on alustatud jne). Mida rohkem ettevalmistavaid töid tehtud on, seda parem .
Eriti positiivne on see, kui projekt on juba niivõrd „küps“, et seda on võimalik ellu viia
võimalikult kiiresti. Sellega oleks täidetud rakenduskavaga ette antud sihttase.
Pärast arengukava koostamist ning rakendusüksusele esitamist kontrollib rakendusüksus
arengukava vastavust § 10 toodud nõuetele ning vajadusel annab toetuse saajale mõistliku
tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Eelnõu § 17 sätestab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise tingimused ja korra.
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotleja ja taotluse kohta teeb rakendusüksus taotluse
rahuldamise otsuse meetme eelarve piires. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemisel
arvestatakse ka taotluste menetlemise määruse § 8 lõikes 2 toodud juhiseid ning otsus
vormistatakse lähtudes taotluste menetlemise määruse § 8 lõikest 5. Kõik taotlused, mis ei
vasta nõuetele või mis ei mahu eelarve sisse, jätab rakendusüksus rahuldamata. Osalise
rahuldamise otsuse tegemine ei ole lubatav.
Eelnõu § 18 sätestab toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamise
tingimused.

Taotluse rahuldamise otsust muudetakse kas rakendusüksuse või toetuse saaja algatusel
taotluste menetlemise määruse §-s 10 sätestatud tingimustel ja korras. Toetuse summa
suurendamine ei ole võimalik.
5.peatükk
Aruande esitamine ja toetuse maksmise tingimused
Eelnõu 5.peatükis kirjeldatakse, kuidas toimub toetuse kasutamisega seotud aruande esitamine
ning millised on toetuse maksmise tingimused.
Eelnõu § 19 sätestab toetuse kasutamisega seotud aruande esitamine ning aruandes nõutava
informatsiooni mahu.
Eelnõu § 20 sätestab toetuse maksmise tingimused. Toetuse maksmised tehakse vastavalt
ühendmääruse 3.peatükile ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimusele. Toetuse
väljamakse tegemise eelduseks on toetuse rahuldamise otsus vastavalt käesoleva määruse §-le
16 ja kulude abikõlblikkus. Toetuse saaja esitab ühekordse maksetaotluse rakendusüksusele
struktuuritoetuse registri kaudu või registri väliselt elektrooniliselt korraldusasutuse poolt
väljatöötatud vormil. Ettemakseid ei tehta. Toetus makstakse välja vastavalt taotluse
rahuldamise otsuses nimetatud toetuse osakaalule abikõlblikest kuludest ja mitte rohkem, kui
on määratud toetuse summa.
6.peatükk
Toetuse saaja ning rakendusüksuse õigused ja kohustused
Eelnõu 6.peatükis kirjeldatakse toetuse saaja kohustusi ja õigusi ning rakendusüksuse õigusi
ja kohustusi.
Eelnõu § 21 sätestab toetuse saaja õigused. Toetuse saajal on õigus saada rakendusüksuselt
informatsiooni ja nõuandeid, mis on seotud õigusaktides sätestatud nõuete ja toetuse saaja
kohustuste täitmisega. Selle all on mõeldud, et kui toetuse saajal tekib vajadus, siis tuleb
kindlasti nõu küsida. Toetuse saajale tuleb anda ka võimalus anda oma seisukohad juhtudel,
kui see on ette nähtud struktuuritoetuse seadusega.
Eelnõu § 22 sätestab toetuse saaja kohustused. Toetuse saaja tagab struktuuritoetuse seaduses
ja selle alusel antud õigusaktides, toetuse taotluse rahuldamise otsuses või käesolevas
määruses sätestatud kohustuste täitmise.
Eelnõu §-s 23 sätestatud rakendusüksuse kohustused.
Rakendusüksuse kohustused tulenevad struktuuritoetuse seadusest ning käesolevast
määrusest. Rakendusüksus on haldusorgan – talle antakse pädevus teha haldusmenetluse
seaduse tähenduses üksikotsuseid. Haldusorgan peab järgima ülesannete täitmisel
kohalduvaid õigusnorme ja õiguse üldpõhimõtteid. Rakendusüksusel on õigus toetuse saaja
toetuse kasutamist, projekti dokumentatsiooni ning teisi andmeid kontrollida.
Eelnõu § 24-s sätestab finantskorrektsioonide tegemise vastavalt struktuuritoetuse seaduse
11. jaole. Finantskorrektsiooni otsus tehakse ja toetus nõutakse tagasi vastavalt perioodi 2014-

2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 45 lõikes 1 ja 2
sätestatule.

ning ühendmääruse §-des 21-23

3. Eelnõu vastavus EL õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus“ ja selle alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrused.
Käesolev eelnõu on kooskõlas ka struktuuritoetuse seaduse aluseks olevate järgmiste EL-i
määrustega:
•
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, Ühtekuuluvusfondi ja
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus
(EÜ) nr 1083/2006;
•
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, 17. detsember 2013, mis
käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr
1084/2006.

4. Määruse mõjud
Eelnõu määrusena jõustumine võimaldab kaugküttesektori terviklikku ja jätkusuutlikku
arendamist ning tagab põhjendatud investeeringuid energiatõhususe suurendamiseks.
Määruses seatud eesmärgi täitmise tulemusena on koostatud järgmisel aastal vähemalt 50 ning
2017. a lõpuks kokku 200 soojusmajanduse arengukava. KOVde kohustusena on juba täna
soojusmajanduse korraldmine ning arengukava koostamise rahaline toetamine ja
arengukavale miinimumnõuete kehtestamine aitab pigem KOV-del selgemini määratleda
probleeme. Läbi arengukava koostamise paraneb koostöö soojusetootja ja KOV vahel ning
annab võimaluse kaasata ka soojuse tarbijaid aruteludesse, kuna arengukava kinnitab
volikogu.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Perioodil 2014–2020 on kaugküttesektorisse rakenduskava prioriteetse suuna „Efektiivne
soojusenergia tootmine ja ülekanne“ meetme „Soojusmajanduse arengukava väljatöötamise“
raames võimalik saada ÜKP-fondidest käesoleva määruse rakendamiseks on 500 000 eurot.
Kulud, mida toetusest ei kaeta, tuleb toetuse saajal katta omafinantseeringu kaudu.

6. Määruse jõustumine
Eelnõu jõustub üldises korras, st kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

7. Eelnõu kooskõlastamine

Commented [KA1]: RM TATi seletuskirja näidise kohaselt peab
seletuskiri sisaldama analüüsi, kuidas toetatavad tegevused võivad
mõjutada asjakohaseid läbivaid teemasid ehk milles seisneb mõju
regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, kodanikuühiskonna
arengule, võrdsete võimaluste tagamisele, ühtsele
riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele vastavalt
korraldusasutuse juhendile. Asjakohane läbiv teema on märgitud
meetmete nimekirjas.
Palun selles osas seletuskirja täiendada.

Eelnõu kooskõlastatakse Rahandusministeeriumiga.
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Majandus- ja taristuminister
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kantsler

