SELETUSKIRI
Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015 määruse nr 40 „Rakendusuuringute
toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ muutmise eelnõu juurde
1. SISSEJUHATUS
Eelnõu abil viiakse ellu “Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020” (edaspidi
rakenduskava) prioriteetse suuna “Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja
arendustegevus” meetme “TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine
ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks” tegevuse
„Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni võimekuse tõstmine nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondades“ eesmärke.
Määrust muudetakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna
asejuhataja Ene Kadastik (7350 306, ene.kadastik@hm.ee). Eelnõu ettevalmistamisel on
lähtutud meetme juhtkomisjoni ettepanekutest.
1. EELNÕU SISU
Eelnõu paragrahv 1 kirjeldab muudatusi määruse paragrahvide lõikes. Mõistlik on toetada
ettevõtete rakendusuuringute ja tootearenduse tervikprojekte (riigiabi mõistes ettevõtete
rakendusuuringute ja tootearenduse projekte), kus toimub koostöö (või ostetakse TA teenust)
Eesti TA asutuste ja ülikoolidega. Enam muudatusi on kavandatud abikõlblike kulude
loetelusse eesmärgiga muuta meedet taotlevatele ettevõtetele atraktiivsemaks.
Määruse tekstis tehakse järgmised muudatused:
Punktiga 1 muudetakse § 7 lõiget 1 ja täiendatakse selliste kululiikidega nagu vahendite ja
seadmete kulud ulatuses ja ajavahemikul, mil neid kasutatakse projekti jaoks.. Lisaks loetakse
abikõlblikeks ka muud projektiga otseselt seotud tegevuskulud, mille all peetakse silmas
materjalide, tarvikute, kemikaalide jms kulud. Sama paragrahvi abikõlblike kulude loetelusse
on lisandunud taotleja ja partneri projektiga seotud töötajate personalikulud, mille all peetakse
silmas kulusid seoses teadustöötajate, tehnikute ja muude abitöötajatega. Paragrahvi 7 lõike 1
muutmine ja täiendamine teiste kululiikidega on tingitud sellest, et see oleks rohkem vastavuses
komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta,
millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–
78) (üldise grupierandi määrusega) artiklis 25 lõikes 3 toodud abikõlblike kulude liikidega.
Punktiga 2 parandatakse § 7 lõikes 2 vale viide.
Punktiga 3 täiendatakse paragrahvi 7 lõikega 1¹, millega muudetakse taotleja ja partneri
abikõlblike kulude osakaalu. Nimelt sama paragrahvi lõige 1¹ kohaselt saab taotleja ja partneri
osakaal eelpoolnimetatud abikõlblikest kuludest moodustada viiendiku, ehk 20%. Määruse
algses versioonis oli see protsent poole väiksem.
Punktiga 4 muudetakse paragrahvi 10 lõige 6 punkti 3. Uue sõnastuse kohaselt peab taotleja
tõendama projekti omafinantseeringu ja mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkust, st
võrreldes kehtiva versiooniga on uues versioonis eemaldatud sõnad „rakendusüksuse
nõudmisel“. Sellest muudatusest tulenevalt eeldatakse, et taotleja peaks omafinantseeringu ja
1

mitteabikõlblike kulude tasumise suutlikkust tõendama vaikimisi, mitte rakendusüksuse
nõudmisel.
Punktiga 5 täiendatakse paragrahvi 11 lõike 1 punktiga 12, mille kohaselt peab taotlus
sisaldama ka taotleja ja tema partnerite majandustulemuste aruannet, mis ei ole vanem kui kuus
kuud. Nõue on vajalik selleks, et veenduda taotlejate jätkusuutlikkuses. Majandustulemuste
aruandena peetakse silmas bilanssi ja kasumiaruannet.
Punktiga 6 muudetakse paragrahvi 22 lõiget 3, kus on nüüd fikseeritud toetuse saaja
maksetaotluse esitamine vähemalt 6 kuu tagant. Kuna enne oli maksetaotluste esitamise
kohustus kord 3 kuu tagant, siis selle aja pikendamine 6 kuuni vähendaks toetuse saaja
halduskoormust, samas aga võimaldaks soovijail maksetaotlusi ka tihedamalt esitada.
Punktiga 7 täiendatakse paragrahvi 23 lõike 2 punkti 1 sõnastust, et fikseerida lisaks tekkiva
intellektuaalomandi varaliste õiguste kuuluvusele ja jaotusele ka projekti raames soetatavate
ja/või loodavate materiaalsete ja immateriaalsete varade kuuluvus ja jaotus. Varaliste õiguste
kuuluvuse fikseerimisel tuleb silmas pidada § 23 lõike 2 punktis 3 sätestatut, et toetuse saaja
peab tagama toetuse abil loodud või omandatud vara arvele võtmise ja enda omandisse
registreerimise.
III EELNÕU TERMINOLOOGIA, VASTAVUS PÕHISEADUSELE, SEADUSTELE JA
EUROOPA LIIDU ÕIGUSELE
Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid. Eelnõus sisalduvad muudatused on
kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusega, seadustega ning Euroopa Liidu õigusega.
IV EELNÕU MÕJUD JA MÄÄRUSE RAKENDAMISEKS VAJALIKUD
TÄIENDAVAD KULUTUSED
Eelnõus tehtavad muudatuste tulemusena hoogustub ettevõtete ja teadus- ja arendusasutuste
koostöö; meede muutub ettevõtetele atraktiivsemaks ja taotlemine lihtsamaks.
Riigile ja kodanikule käskkirja rakendamine täiendavaid rahalisi kulutusi kaasa ei too. Eelnõu
rakendamine võimaldab tegevuste vahendeid eesmärgipärast ja efektiivsemat kasutamist.
V TEGEVUSE JÕUSTUMINE
Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. a.
VI EELNÕU KOOSKÕLASTAMINE
Eelnõu esitatakse kooskõlastamiseks Kultuuriministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja SA-le
Archimedes.
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