03.11.2017
Majandus- ja taristuministri 5. mai 2015. a määruse nr 40
„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“ muutmise määruse
eelnõu seletuskiri

1.Sissejuhatus
Määruse muudatus on seotud majandus- ja taristuministri 5. mai 2015. a määruse nr 40
„Soojusmajanduse arengukava koostamise toetamise tingimused“ rakendamise käigus esile
kerkinud abikõlblikkuse lõppkuupäeva probleemiga. Muudatus annab võimalus suurendada
taotlejate arvu.
Eelnõu
töötas
välja
ning
seletuskirja
koostanud
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumi energeetikaosakonna peaspetsialist Anastassia Batulin (tel:
625 6359, e-post: anastassia.batulin@mkm.ee) ja sama osakonna energiaturgude korralduse
juht Jako Reinaste (tel: 625 6419, e-post: jako.reinaste@mkm.ee). Eelnõu juriidilise
ekspertiisi tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik
Hendrick Rang (tel: 625 6351, e-post: hendrick.rang@mkm.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõuga muudetakse § 7 lõige 1, mille järgi lõpeb abikõlblikkuse periood 31. detsembril
2017. a nõnda, et abikõlblikkuse perioodi pikendatakse kuni 31.detsembrini 2023. a.
2017. aastal ilmnes vähene taotluste esitamise aktiivsus, mis tulenes kehtivast abikõlblikkuse
perioodi lõpptähtajas ning haldusreformist tulenevast omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest.
Abikõlblikkuse perioodi pikendamine annab võimaluse suurendada taotlejate hulka ja
kasutada efektiivselt ära selleks ettenähtud eelarvelised vahendid.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Määruse muutmisel ei ole puutumust Euroopa Liidu õigusega.
4. Määruse mõjud
Määruse § 7 lõike 1 muutmisega muudetakse abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev.
Käesoleva määruse muutmisega sätestatakse uus abikõlblikkuse periood kuni 31. detsembrini
2023. a.
Varasemalt seatud kuupäev oli vajalik, et suurendada taotlejate huvi
soojusmajanduse olukorra analüüsimiseks ja tagada edasiste investeeringute tegemisel
struktuurivahendite toel võimalikult kvaliteetne tulemus. Tänasega on rakenduskavaga seatud
eesmärgist (2017. a lõpp 200 tk) puudu ca 10% soojusmajanduse arengukavasid ning eelarves
on jätkuvalt olemas vahendid eesmärgi saavutamiseks. Võimalik, et vähene taotlemisaktiivsus
2017. aastal oli põhjustatud just määruses sätestatud abikõlblikkuse lõpptähtpäevast ning
haldusreformist tulenevast omavalitsuste ühinemisläbirääkimistest. Abikõlblikkuse perioodi

pikendamine annab võimaluse uutele omavalitsustele planeerida värskelt liitunud omavalitsuste
soojusmajandust laiemalt arvestades uue omavalitsuse võimalusi ja eesmärke.

5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Määruse rakendamine ei too kaasa täiendavaid rahalisi kulutusi ega tulusid, kuna
rakendusüksus jätkab toetuste jagamist vastavalt oma eelarvevahenditele.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Rahandusministeerium kooskõlastas eelnõu ilma märkusteta.

