SELETUSKIRI
keskkonnaministri käskkirja
„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“ juurde

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 Külli Tammur
(e-post: kulli.tammur@envir.ee, tel: 626 2955) 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, millest esimesega kinnitatakse toetuse andmise tingimused
ja kord (lisa1) ning teisega tegevuse tegevuskava ja eelarve (lisa 2).
Käskkirja lisa 1 punktiga 1 sätestatakse reguleeritav valdkond, mille raames toetust antakse.
Toetust antakse meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ tegevusele 4.3.2 „Energia- ja
ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine“.
Meetme „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ raames toetatakse järgmiseid tegevusi:
 energia- ja ressursijuhtimise alase teadlikkuse tõstmine;
 energia- ja ressursijuhtimise alaste koolituste läbiviimine;
 energia- ja ressursiauditite läbiviimine;
 ressursijuhtimissüsteemide ja neid toetavate IT-lahenduste rakendamine ja investeeringute
toetamine parima võimaliku energia- ja ressursitõhusa tehnika kasutuselevõtuks.
Meetme tegevused on planeeritud selliselt, et nad üksteist täiendaksid. Ressursitõhususe
edukas rakendamine eeldab süsteemset lähenemist, st investeeringute tegemiseks peab
eelnevalt olema teostatud põhjalik analüüs, mis aitaks välja tuua probleeme ja kitsaskohti ning
leida neile sobivad lahendused.
Esiteks tõstetakse ettevõtete teadlikkust, mis suurendab huvi ressursitõhususe ja selle
võimaluste vastu. Paralleelselt koolitatakse vastavaid spetsialiste (audiitoreid), kes oskavad
teostada ressursiauditeid ehk ressursikasutuse analüüse. Kui auditid/analüüsid on tehtud, on
võimalik ettevõtetel neis pakutavaid ressursisäästulahendusi rakendama asuda.
Käskkirja lisa punktiga 2 sätestatakse toetuse andmise eesmärk. Toetuse andmise eesmärgiks
on ettevõtete ressursitootlikkuse suurendamine tänu innovaatilistele lahendustele.
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Majanduses jäetakse kõrvale väärtuslikke materjale, mistõttu suureneb nõudlus ja konkurents
ammenduvate ja mõnikord nappide ressursside järele. Lisaks kahjustab surve loodusvaradele
üha rohkem keskkonda. Seetõttu võib ressursside tõhusam kasutamine anda olulist
majanduslikku ja keskkonnaalast kasu. Ressursitõhususe tagamiseks tuleb jätkata tootmise
kasvu lahti sidumist suurenevast ressursikasutusest.
Riigi konkurentsivõime sõltub üha enam majanduse ressurssi- ja energiamahukusest ning
erinevate sektorite võimest kasvatada ressursi- ja energiasäästu uute tehnoloogiate ja
lahenduste kasutuselevõtu kaudu. Eesti majanduse toodete ja teenuste ressursimahukus on
jätkuvalt kõrge ning üks suuremaid EL-is.
Tehnoloogilised uuendused suurendavad nii tehnoloogiat rakendavate kui seda pakkuvate
ettevõtete konkurentsivõimet, ökoinnovatsiooni ja pikemas perspektiivis majanduskasvu ning
vähendavad tootmistegevusest tulenevat saastekoormust keskkonnale ja inimtervisele.
Ressursitõhusate tehnoloogiate rakendamine ja uute arendamine loob uusi turuvõimalusi ka
ettevõtetele, mis tööstusele vastavaid lahendusi pakkuvad. Konkurentsivõime kasvu
panustatakse ka esmase tooraine nõudluse alandamisega, vähendades jäätmeteket, kasvatades
jäätmete ringlussevõttu ja valmistades jäätmeid ette korduskasutuseks.
Tegevustega panustatakse Euroopa Komisjoni juhtalgatuse „Ressursitõhus Euroopa“, EL-i
tööstusheite, energiasäästu ja jäätmete direktiivide eesmärkide saavutamisse parima võimaliku
tehnika kasutuselevõtu edendamisega. Nii Euroopa 2020 kui ka Eesti 2020 strateegia eesmärk
on jätkusuutliku ja süsinikuvähese majanduskasvu tagamine ning ka TAI strateegias on
ressursitõhusus määratletud ühe olulisema kasvualana. Selle tagamiseks tuleb jätkata tootmise
kasvu lahti sidumist suurenevast ressursikasutusest.
Üldiste valikukriteeriumite analüüs
Analüüs on tehtud üldiste valikukriteeriumide lõikes.
Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele
Kriteeriumi täitmiseks on meetmes toetatavad tegevused sätestatud selliselt, et need
panustavad otseselt meetme eesmärkide täitmisse ehk suurendavad audiitorite/spetsialistide
pädevust ja suurendavad meetme teiste tegevuste tulemuslikkust (auditite teostamine ja
ressursisäästuprojekti alusel tehtav investeering). Abikõlblikud kulud on esmajärgus piiratud
nõudega, et juhul kui projekti raames tehakse kulusid, mis ei ole meetme eesmärgi
saavutamiseks vajalikud, ei loeta neid kulusid abikõlblikuks. Projekt panustab kaudselt
meetme tulemusnäitajasse.
Projekti põhjendatus
Projekti põhjendatust kirjeldatakse eelnõu seletuskirja osas, kus kirjeldatakse toetuse andmise
eesmärki (käskkirja lisa punkti 2 kirjelduses). Toetuse andmise eesmärgi saavutamiseks on
vaja spetsialiste koolitada ressursitõhususe valdkonnas tõstmaks nende taset ja laiendades
nende teadmisi ressursisäästu võimalustest ning parandades nende suutlikkust ressursiauditeid
teostada. Koolituste abil tõuseb kodumaiste spetsialistide kompetents ja auditi käigus
ettevõtjate teadlikkus. Üldiselt on vastavate spetsialistide kogemus tööstuses kasutatavate
tehnoloogiatega ja ressursikasutusega tagasihoidlik, mis on tingitud vähesest turunõudlusest ja
sellega seonduvast praktikast. Ressursitõhusamate lahenduste kasutamine on kasulik kõigile –
riigile, ettevõtetele ja tarbijatele. Koolituste korraldamine on vajalik, kuna Eestis puudub
ressursiaudiitori või analoogse spetsialisti kutsetunnistus.
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Projekti kuluefektiivsus
Projekti koostamisel on tõendatud projekti kulude vajalikkust ja mõistlikkust ning seda on
analüüsitud projekti lülitamisel eelarvesse (eelarve kujunemist kirjeldatakse eelnõu
seletuskirja osas, kus on kirjeldatud tegevuste eelarvet ja ajakava – käskkirja lisa punkti 8
kirjelduses). Viimase nõude täitmist hinnatakse täiendavalt kulude abikõlblikkuse hindamisel.
Toetuse taotleja/saaja suutlikkus projekti ellu viia
Toetuse saajaks on Keskkonnaministeeriumi (KEM) keskkonnakorralduse osakond, kelle
põhiülesandeks KEM põhimääruse järgi on muuhulgas korraldada keskkonnaauditi,
keskkonnajuhtimissüsteemide ja keskkonnavastutuse poliitika väljatöötamist ja elluviimist.
Projekti sisulist poolt juhib palgatav projektijuht koos projekti elluviimise koordineerimiseks
moodustava juhtrühmaga. Hangete korraldamisega tegeleb KEM haldusosakond.
Projekti mõju läbivatele teemadele
Vastav analüüs sisaldub seletuskirjas eraldiseisvalt ning kajastab meetme mõju läbivatele
teemadele teemade puhul, millega on eelnevalt kaardistatud puutumus.
Käskkirja lisa punktiga 3 sätestatakse toetatavad tegevused. Toetatavate tegevustega
korraldatakse koolitusi spetsialistidele. See sisaldab auditi metoodika väljatöötamist,
koolituskava koostamist ja spetsialistide täienduskoolitust.
Koolituste korraldamine on vajalik, kuna Eestis puudub ressursiaudiitori kutsetunnistus.
Kõige lähemal sellele on 8 volitatud energiatõhususe spetsialisti, kes võivad teostada
tööstuses energiaauditeid. Lisaks on Eestis 17 volitatud elektriinseneri ja 58 volitatud
soojusenergeetika-/soojustehnikainseneri. Üldiselt on audiitorite kogemus tööstuses
kasutatavate tehnoloogiate ja ressursikasutuse osas tagasihoidlik, mis on tingitud vähesest
turunõudlusest ja sellega seonduvast praktikast. Antud meetme üheks eesmärgiks on tõsta
kodumaiste audiitorite kompetentsi ja auditi käigus ettevõtjate teadlikkust. Siiani on
analoogseid koolitusi ja ressursiauditeid tehtud harva, kuna see on olnud liialt kulukas.
Ressursitõhususe meetme edukaks rakendamiseks on vajalik selliste spetsialistide
koolitamine, kuna meetme eelarve periood on piiratud (abikõlblik kuni aastani 2023) ning
enne terviklike ressursitõhusate lahenduste toetamist on oluline ettevõtetes ressursiaudit
teostada. Seetõttu tuleb riiklikult seda soodustada ja kiirendada. Väiksema toetuse korral
(st spetsialistide suurem omaosalus koolitustel osalemisel) ei teki Eestis suure tõenäosusega
soovitud spetsialiste, mis omakorda teeb ressursiauditi liiga kalliks kohalikele keskmise ja
väikese suurusega ettevõtetele. Koolitustega luuakse vajalik ressursiaudiitorite turg, mille
järele luuakse nõudlus tänu meetme teistele alamtegevustele (ettevõtjate teadlikkuse tõstmine,
auditid). Meetme lõppedes on tekkinud toimiv süsteem ressursiauditi ja investeeringute
omavahelise seotuse kaudu.
Tegevuste tulemusena on need spetsialistid piisavalt kompetentsed teostamaks ettevõtetes
ressursiauditeid, mille alusel saavad ettevõtted paremini teha investeeringuid oma
konkurentsivõime parandamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks. Investeeringute tulemusena
tõuseb Eesti üldine ressursitootlikkus.
Tegevuste käigus koostatakse esmalt juhendid nii ressursiauditite (meetme tegevuse 4.3.4) kui
ka investeeringu järgse seire (meetme tegevuse 4.3.1 ühe olulise osa) läbiviimiseks. Auditi
metoodika eraldi välja töötamine on oluline, kuna Eestis see hetkel täiesti puudub. Eesti
töötlev tööstus on piisavalt erinev teiste riikide omadest, et oleks võimalik nende metoodikaid
üle võtta. Küll saab nende kogemusi ja praktikaid kasutada meie oma välja töötamisel. Lisaks
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seatakse juhenditest lähtuvalt nõuded spetsialistide pädevusele, kes võiksid koolitustel osaleda
ja tulevikus ressursiauditi meeskonda juhtida. Seejärel koostatakse auditite teostamiseks
vajalike teadmiste saamiseks koolituskava, mille alusel koolitatakse spetsialiste. Koolituskava
sisaldab insenertehnilisi (nt hoonete tehnosüsteemid, elekter), ressursitõhususe (nt auditi
metoodika) ja üldisi teemasid (nt finantsarvestus, uued tehnoloogiad). Üldised teemad aitavad
siduda koolitused tervikuks, kuna ressursitõhususe hindamiseks on vaja teada nii keskkonna,
majanduse kui ka sotsiaalset valdkonda (nt tasuvusanalüüs hindamaks ressursisäästuprojekti
tulusust, uued tehnoloogiad vähendamaks mõju keskkonnale, tööohutus suurendaks ettevõtte
jätkusuutlikkust vähendades kaotatud tööpäevade arvu jt.). Pärast koolituskava koostamist ja
enne täiendkoolitusi valitakse need piisavalt pädevad spetsialistid, keda koolitama plaanitakse
hakata. Valikul lähtutakse nende pädevusest (haridus, kogemus, eelnevad kutsetunnistused ja
litsentsid), huvist olla ressursitõhususe audiitor jm. Täiendkoolituste edukal läbimisel antakse
tunnistused nende läbimise kohta. Lisaks koostatakse koolituste korraldamiseks vajalikud
materjalid. Tegevuste elluviimine võimaldab tõsta spetsialistide taset ja laiendada nende
teadmisi. Tegevuse ulatus on üleriigiline (osaleda saavad spetsialistid üle Eesti) ja plaanis on
korraldada koolitusi 2020. aasta lõpuni.
Koolitusi võivad korraldada ametlikult registreeritud organisatsioonid. Koolituste korraldaja
peab omama vastavat kutset. Kutse mitte omamist võib lubada juhul kui on tegemist
teadusasutuste töötajaga vastava kogemuse omamise korral. Ressursitõhususe alaste
koolituste lektoriteks on üldjuhul väliseksperdid.
Tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele
Regionaalareng
Kuna tegevuste käigus suureneb ressursiauditeid teostavate spetsialistide hulk, on eeldatavalt
kaudne positiivne mõju regionaalarengule tänu jätkusuutlikumatele ettevõtetele, kes
kohalikku elu aitavad üleval hoida. Eesti ettevõtluse jätkusuutlikkus läbi ressursitõhusamate
lahenduste aitab kaasa Eesti majanduse kasvule.
Keskkonnahoid ja kliima
Koolitatavad spetsialistid hakkavad teostama ressursiauditeid, mis aitab säästa keskkonda läbi
tõhusama ressursikasutuse ning jäätmete, kadude ja lekete vähenemise, kuna teadlikud
ettevõtted hindavad oma tegevust ja otsivad majanduslikult otstarbekamaid lahendusi. Kaudne
mõju on ka kliimale tänu heitmete ja jäätmete vähenemisele.
Infoühiskond
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogial (IKT) on väga oluline osa ressursitõhusamate
lahenduste propageerimisel ja kasutusele võtmisel. Koolitustel antakse muuhulgas juhiseid,
kust lisamaterjali leida ning koolitatavad saavad ise leida omale parimad võimalused enda
harimiseks. IKT annab spetsialistidele võimaluse leida iseseisvalt infomaterjale ning enda
teadmisi jooksvalt täiendada.
Riigivalitsemine
Koolituste korraldamine riigiasutuse poolt annab positiivse signaali, et riik panustab
ressursitõhususe saavutamisse suurendades auditeid teostavate spetsialistide kompetentsi.
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Lisaks sellele paraneb ka koostöö erinevate riigiasutuste vahel, keda ressursitõhususe meede
mõjutab (nt energiatõhusus kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja
biomajandus Põllumajandusministeeriumi haldusalasse).
Võrdsed võimalused
Kõigil huvitatud spetsialistidel (kui neil on vastav pädevus ja huvi olemas, pädevuse nõuded
seatakse lähtuvalt loodavast auditi metoodika juhendist) on võimalus tegevuste raames
korraldatavatel üritustel osaleda ning meetmega seotud inimestelt lisainfot küsida. Kuna
koolituste teemade valik on mitmekülgne, on võimalik erinevate eriala (nt elektrik,
soojustehnik jt) spetsialistidel oma teadmisi laiendada. Spetsialistide teavitamine nendest
koolitustest käib enamasti erialaliitude ja organisatsioonide kaudu (KEM on suhelnud meetme
sihtrühmas olevate erialade kutseandjatega/erialaliitudega ning teavitanud neid tulevasest
tegevusest, sarnane tegevus jätkub ka edaspidi).
Käskkirja lisa punktiga 4 sätestatakse toetatavate tegevuste elluviimisega saavutatav tulemus.
Tegevuste tulemuseks on koolitatud ja kompetentsed spetsialistid, kes suudavad teostada
meetme raames seatud tingimustele vastavaid ressursiauditeid. Töötatakse välja auditi
metoodika ja koostatakse koolituskava ning koolitustel osaleb vähemalt 40 spetsialisti.
Ressursiauditite käigus hindab spetsialistidest koosnev meeskond ettevõtte ressursikasutust,
säästupotentsiaali ja võimalikke lahendusi ressursitõhususe saavutamiseks. Lisaks paranevad
auditite käigus ettevõtjate ressursitõhususe alased teadmised.
Käskkirja lisa punktiga 5 sätestatakse meetme tegevuse sihtgrupp. Seal on kirjeldatud
spetsialistide kvalifikatsioon, keda plaanitakse koolitatakse. Nendeks võivad vastavalt
kutsetunnistustele ja litsentsidele olla: energiatõhususe spetsialistid1, elektriinsenerid1,
soojusenergeetika-/soojustehnikainsenerid1 või muud piisava pädevusega eksperdid. Nõuded
muude piisava pädevusega ekspertidele kehtestatakse meetme toetatava tegevuse – auditi
metoodika välja töötamine – käigus. Võimalikud koolitatavad valitakse välja pärast
koolituskava koostamist ja enne täiendkoolitustega alustamist.
Käskkirja lisa punktiga 6 sätestatakse projekti elluviimise korraldajad. Rakendusasutus on
Keskkonnaministeerium ja rakendusüksus on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK). Toetuse saajaks on KEM keskkonnakorralduse osakond (edaspidi KKO), kes on
volitatud tegevuste elluviijaks täidesaatva riigivõimu asutusena vastavalt struktuuritoetuse
seaduse § 16 lõikele 4. KKO ülesandeks on keskkonnahoidu arvestav juhtimine ja
keskkonnateemadega tegeletakse horisontaalselt. Toetuse saaja ja rakendusasutuse tegevused
on lahutatud ametnike tasandil. Projekti elluviimiseks palgatakse projektijuht (üks inimene
tegevuste 4.3.2 ja 4.3.3 kohta). Lisaks moodustab toetuse saaja projekti elluviimise
koordineerimiseks projekti juhtrühma, mis koosneb toetuse saaja ja KIK-i esindajatest.
Juhtrühm kiidab heaks projekti tegevuste detailse aastaeelarve ja tegevuskava, vahearuanded
ning lõpparuande. Lisaks teeb juhtrühm vajadusel muudatusi koolituskavas ja osaleb
koolitusmaterjalide väljatöötamisel. Samuti on juhtrühma ülesandeks tegevuste ja nende
elluviimise tingimuste muutmine pärast rakendusasutusele esitatud põhjendatud taotlust.
Juhtrühmas osalemine pole tasustatav.

1

Kutsetunnistuste register: http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsetunnistused ning kutsestandardid
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid
5

Käskkirja lisa punktiga 7 sätestatakse abikõlblikkuse periood. Tegevuste abikõlblikkuse
periood algab 1. aprillil 2015 ning lõppeb hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril.
Käskkirja lisa punktiga 8 sätestatakse tegevuste eelarve ja ajakava. 2015–2020 tegevuskava ja
eelarve on toodud käskkirja lisas 2. Projekti kogueelarve on 800 000 eurot, mis
finantseeritakse 50% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF).
Tegevuste maksumuse hindamisel on olemasoleva kogemuse põhjal arvestatud ühe
koolituspäeva maksumuseks 2000–4000 eurot sõltuvalt asukohast, osalejate arvust ja
detailsusest. Hinnanguliselt tehakse ca 180 koolituspäeva kogu tegevuse käigus. Seega kokku
kuluks koolitustele ca 540 000 eurot. Konsultatsiooni, metoodiliste juhendite, juhiste ja
koolitusmaterjalide väljatöötamise, avalikustamise, trükiste ning suulise ja kirjaliku
tõlketeenuse kulud kokku on ca 110 000 eurot. Lisaks on eraldi kuludena auditi metoodika
väljatöötamine ja koolituskava koostamine ning personalikulu (täpsemalt käskkirja lisas 2).
Projekti tegevuste detailse aastaeelarve ja tegevuskava kinnitab projekti juhtrühm iga aasta
30. jaanuariks. 2015. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitatakse 30 päeva jooksul toetuse
andmise tingimuste kehtestamisest. Projekti detailne aastaeelarve ja tegevuskava kirjeldavad
projekti tegevuste lõikes konkreetseks aastaks planeeritud toiminguid.
Projekti tegevuste tulemuseks on positiivne mõju ressursitõhususe meetmele ja kogu Eesti
ettevõtlusele (kompetentsed spetsialistid, teadmiste vahetus, võimalikud edasised
ressursisäästu tegevused, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse kasv globaliseeruvas
maailmas).
Käskkirja lisa punktiga 9 sätestatakse kulude abikõlblikkus. Abikõlblikud on projekti kulud,
mis tehakse toetatavate tegevuste elluviimisel ja meetme tulemuste ning projekti eesmärkide
ja tulemuste saavutamiseks. Abikõlblikud kulud hõlmavad tegelike kulude alusel hüvitatavaid
personalikulusid, sealhulgas projektijuhi kulusid, päevarahasid ja lähetuse kulusid vastavalt
ühendmääruse § 3 lõikes 1 sätestatule. Auditi metoodika väljatöötamise ja koolituskava
koostamise kulud on abikõlblikud, kuna Eestis puudub ressursiauditi jaoks sobiv metoodika ja
koolitusprogramm ning seda on vaja alles teha. Koolituskulud on abikõlblikud, kuna projekti
eesmärgiks on koolitada inimesi (pakkuda neile täiendkoolitust). Tegevuste avalikustamisega
seotud kulud ja trükiste kulud on abikõlblikud, kuna eesmärgi saavutamiseks on vaja kaasata
ja teavitada võimalikult palju spetsialiste (ka neid kelle pädevus või huvi ei ole piisav
koolitustel osalemiseks, aga kes võiksid osaleda auditi meeskonnas). Lisaks on abikõlblikud
metoodiliste juhendite, juhiste ja koolitusmaterjalide väljatöötamise ning nende
avalikustamisega seotud kulud, et tagada parem ja ühtlasem koolituste tase. Konsultatsiooni
kulud on abikõlblikud, kuna projektijuhil ei ole pädevust kõikide teemade osas ning sel juhul
on vaja ekspertidelt jooksvalt nõu küsida. Konsultatsiooni kuludena käsitletakse ka
pilootauditi läbiviimise kulusid, kuna üks oluline osa koolitustest on ressursitõhususe alane
juhtumiuuring ja parim viis selleks oleks kasutada Eesti ettevõtte näidet vastavalt meetmes
seatud ressursiauditi tingimustele. Lisaks aitab pilootaudit kaasa auditi juhendmaterjali
koostamisel ja kitsaskohtade leidmisel. Pilootauditi välja valimisel lähtutakse ettevõtte
koostöövalmidusest (andmeid kasutatakse hilisemates näidetes koolitustel), asjakohasusest
(ettevõte on ühest meetme prioriteetsest tööstusvaldkonnast) ja varasematest analüüsidest
(kiirendab oluliselt auditi protsessi). Suulise ja kirjaliku tõlketeenuse kulud on abikõlblikud,
kuna ressursitõhususe materjalid on osaliselt võõrkeeltes.
Abikõlblikud ei ole ühendmääruse §-s 4 nimetatud kulud.
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Käskkirja lisa punktiga 10 sätestatakse toetuse maksmise tingimused ja kord.
Käskkirja lisa punktiga 11 sätestatakse toetuse saaja kohustused.
Käskkirja lisa punktiga 12 sätestatakse tegevuste elluviimise seire korraldus. Selle eesmärk on
anda toetuse saajale ülevaade, millist informatsiooni ta projekti elluviimisega seonduvalt peab
koguma ning esitama. Käskkirjaga sätestatakse toetuse saajale kohustus esitada projekti
vahearuanded ning lõpparuanne, fikseerides aruandlusperioodi ning aruannetes sisalduv
miinimuminformatsiooni. Aruannete eesmärk on regulaarselt seirata projekti edenemist,
eesmärkide poole liikumist ning tulemuste saavutamist, samuti avastada võimalikke
probleeme elluviimisel. Projektide vahe- ja lõpparuanded on sisendiks ka rakenduskava
seirearuande koostamisel ning ülevaadete esitamisel kogu rakenduskava tulemuste
saavutamisest.
Käskkirja lisa punktiga 13 sätestatakse tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmise
kord.
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 tulemused aitavad kaasa vastavate spetsialistide
kompetentsi suurenemisel, loovad eeldused ressursitõhususe meetme teiste tegevuste (auditid
ja investeeringud) edukaks saamisel ja ettevõtete ressursitõhusamaks muutumisel.
5.

Käskkirja kooskõlastamine

Käskkiri koos seletuskirjaga on kooskõlastatud eelnõude infosüsteemi EIS kaudu
Rahandusministeeriumi,
Põllumajandusministeeriumi,
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja
Siseministeeriumiga.
Käskkiri koos seletuskirjaga on kooskõlastatud ka Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020 prioriteetsete suundade 4 ja 5 majanduse valdkondlikus komisjonis.
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