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Tallinn

OTSUS
taotluse rahuldamise kohta
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS, rakendusüksus), vaadanud läbi Sihtasutus
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (edaspidi taotleja) poolt 22.11.2017. a esitatud
taotluse registreerimisnumbriga EU51929 projektile „Toiduvaldkonna ettevõtete toetamine
Jõgeva maakonnas 2018-2019“ (edaspidi projekt) 14.07.2016 määruse nr 35 „Piirkondlikud
algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” perioodil 2017–2023 (edaspidi määrus)
alusel toetuse saamiseks,
leiab:
Taotleja, partner ja taotlus vastavad Vabariigi Valitsuse 21.08.2014. a määruse nr 133
„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise nõuded ja
tingimused toetuse andmise tingimuste määruse kehtestamiseks“ (edaspidi taotluste
menetlemise määrus) §-des 2 ja 4 ning määruse §-des 13 ja 14 sätestatud nõuetele.
Taotlus kuulub rahuldamisele, kuna sai vastavalt hindamismetoodikale määruse § 16 lõikes 6
sätestatud valikukriteeriumite alusel koondhindeks 3,11 ehk positiivse hinde ning ühtlasi ei
ületa toetusmaht kogumis tugiprogrammi perioodiks maakonnale määratud rahalist mahtu.
EAS, arvestades eeltoodut ning juhindudes taotluste menetlemise määruse §-dest 2, § 4, § 7
lõikest 3, § 8 lõigetest 1 ja 4, § 9 lg-dest 1 ja 2, määruse §-dest 13, 14, § 15 lõikest 6, § 16
lõigetest 1, 2, 6 ja 7, § 17 lõiked 1 ja 3 ning komisjoni 13.12.2017 protokollis nr 1.2-1/17/292
tehtud ettepanekust,
otsustab:
1. tunnistada taotleja, partner ja taotlus nõuetele vastavaks;
2. rahuldada Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (edaspidi nimetatud ka
toetuse saaja) taotlus projektile, mille eesmärgiks on Jõgeva piirkonna toidutootjate ja
toidupakkujate ettevõtlusaktiivsuse tõstmine. Alategevused aitavad kaasa ettevõtjate
pädevusele, võimekuse tõstmisele, koostööle, kogemuste vahetamisele tootearenduse ja

ühisturunduse, aga ka klientide teadlikkuse kasvatamisele kohaliku toidu osas. Projekti
kogumaksumus on 33 993,00 (kolmkümmend kolm tuhat üheksasada üheksakümmend
kolm eurot ja null senti) eurot, millest Toetuse saaja omafinantseering on minimaalselt
16%
summas 5 438,88 (viis tuhat nelisada kolmkümmend kaheksa eurot ja
kaheksakümmend kaheksa senti) eurot ja toetus on maksimaalselt 84% summas 28 554,12
(kakskümmend kaheksa tuhat viissada viiskümmend neli eurot ja kaksteist senti) eurot;
3. toetust antakse alljärgnevatel tingimustel:
3.1.
toetuse saaja täidab kõiki perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduses (edaspidi
STS) ja määruses sätestatud toetuse saaja suhtes kohalduvaid kohustusi, sh kasutab
toetust taotluses ning määruses sätestatud toetatavate tegevuste elluviimiseks ja
projekti eesmärkide saavutamiseks;
3.2.
projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 1.01.2018 ja lõppkuupäev on
31.12.2019;
3.3.
projekti tegevused peavad olema tehtud ja kulu tekkinud projekti abikõlblikkuse
perioodil, vastavalt Vabariigi Valitsuse 01.09.2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–
2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse
maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi
ühendmäärus) §-le 2. Kulu peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või
45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi. Kulu aluseks olev
töö peab olema tehtud, kaup saadud või teenus osutatud projekti abikõlblikkuse
perioodil;
3.4.
toetuse saaja järgib taotluses toodud ajakava, tegevuskava ja eelarvet. Toetuse saaja on
kohustatud projekti tingimuste muutmisest eelnevalt EASi kirjalikult teavitama
arvestades määruse §-des 18, 19 ja 22 sätestatut. Toetuse saaja taotleb EASilt taotluse
rahuldamise otsuse muutmist taotluste menetlemise määruse §-s 10 ja määruse §-s 18
sätestatud juhtudel;
3.5.
Taotluses toodud projekti tulemus- ja väljundinäitajad (koos sihttasemega):
Projekti tulemused ja väljundid

Baastase

Sihttase projekti
lõpuks

Tegevustes osalenud ja neist kasu saanud ettevõtjate arv

0

15

Tegevuses osalenud haridusasutuste arv

0

0

Lisandunud uued tooted/teenused

0

8

Lisandunud töökohad

0

4

Toetuse saaja on kohustatud andma endast parima, et saavutada taotluses toodud
projekti tegevuste tulemus- ja väljundinäitajad. Juhul, kui toetuse saaja ei täida projekti
tulemus- ja väljundinäitajaid, on EASil õigus teha finantskorrektsiooni otsus STS §-s 45
sätestatud alustel;
3.6.
kui toetuse saaja ellu viidavate tegevuste raames saavad tegevustes osalejad vähese
tähtsusega abi, on toetuse saaja vähese tähtsusega abi andmisel kohustatud järgima
määruse §-st 23 tulenevaid nõudeid, sh on toetuse saaja kohustatud:
3.6.1. kontrollima enne tegevuse toimumist tegevuses osaleja vastavust määruse
§ 23 lg-s 1 nimetatud määruste (so komisjoni määrused (EL) nr 1407/2013, nr
1408/2013 ja nr 717/2014) ja struktuuritoetuse andmise nõuetele (sh vähese
tähtsusega abi jääk, välistatud tegevusvaldkonnad ja raskustes olevad ettevõtjad)
vastavalt rakendusüksuse juhistele. Vähese tähtsusega abi andmisel on kulud

abikõlblikud vaid juhul, kui nimetatud osalejate puhul on täidetud kõik määruse §
23 lg-s 1 nimetatud määrustes sätestatud vähese tähtsusega abi andmise
tingimused;
3.6.2. esitama rakendusüksusele andmed vähese tähtsusega abi saanud tegevustes
osalejate nimede ja antud abi summadega rakendusüksuse määratud vormil iga
kord koos kuluaruandega, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Vähese
tähtsusega abi andmise korral seda saanute nimekirja ja neile antud abi suuruse
kohta käiva info esitamine rakendusüksusele on üheks toetuse väljamakse
tegemise eelduseks;
3.6.3. informeerima vastavalt konkurentsiseaduse § 33 lõikele 4 vähese tähtsusega abi
saajat sellest, et talle antakse vähese tähtsusega abi ja kui suur on abi summa;
3.7.
toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord:
3.7.1. toetuse saaja esitab projekti vahearuanded vastaval aruandlusperioodil kasutatud
toetuse kohta hiljemalt järgmistel tähtaegadel:
3.7.1.1.
1.02.2019 (tegevused aruandlusperioodil 1.01.2018-31.12.2018),
3.7.2. toetuse saaja esitab lõpparuande hiljemalt 1.03.2020. ja projekti elluviimise järgse
aruande EASi nõudmisel;
3.7.3. projekti
vahearuanded,
lõpparuanne
ning
maksetaotlused
esitatakse
rakendusüksusele e-teeninduse kaudu toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt
digitaalselt allkirjastatuna;
3.7.4. toetuse väljamakse teostatakse tegelike kulude alusel pärast abikõlbliku kulu
tekkimist ja maksmist või pärast abikõlbliku kulu tekkimist ja sellest
omafinantseeringu osa maksmist vastavalt ühendmääruse § 14 lõigetele 2‒5. EAS
võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult määruse § 21
lõikes 12 ja STS § 30 lõikes 1 nimetatud juhtudel. Omafinantseeringu osas
maksutud kuludokumentide alusel ei tehta viimast toetuse väljamakset;
3.8.
põhjendatud juhtudel võib toetuse saajale teha mitteriigiabi ettemakseid ühendmääruse
§ 18 lõike 1 punktis 1, lõikes 2 ja lõike 8 punktis 1 kehtestatud tingimustel ja korras.
Ettemakse teostamise aluseks on toetuse saaja esitatud maksetaotlus, kus on sätestatud
ettemakse vajadus ja kulude prognoos. EAS otsustab ettemakse teostamise
kaalutlusõiguse alusel, arvestades toetuse saaja poolt maksetaotluses esitatud
põhjendusi. Ettemaksena saadud toetuse kasutamise tõendamisel juhindutakse
ühendmääruse § 18 lõigetest 9‒12;
3.9.
põhjendatud juhtudel võib toetuse saajale teha mitteriigiabi ettemakseid ühendmääruse
§ 18 lõike 1 punktis 1, lõikes 2 ja lõike 8 punktis 1 kehtestatud tingimustel ja korras.
Ettemakse teostamise aluseks on toetuse saaja esitatud maksetaotlus, kus on sätestatud
ettemakse vajadus ja kulude prognoos. EAS otsustab ettemakse teostamise
kaalutlusõiguse alusel, arvestades toetuse saaja poolt maksetaotluses esitatud
põhjendusi. Ettemaksena saadud toetuse kasutamise tõendamisel juhindutakse
ühendmääruse § 18 lõigetest 9‒12;
3.10. toetuse saaja hankijana riigihangete seaduse mõistes peab järgima hangete läbiviimisel
riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid;
3.11. toetuse saaja peab tagama, et toetuse saaja ja partneri raamatupidamises on toetatava
projektiga seotud kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid eristatud,
kasutades selleks eraldi arvestussüsteemi või raamatupidamiskoode;
3.12. toetuse saaja ja partner näitab toetuse kasutamisel, et tegemist on struktuuritoetusega
ja kasutab selleks ettenähtud sümboolikat kooskõlas Vabariigi Valitsuse 12.09.2014. a
määrusega nr 146 “Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse
teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele

3.13.

3.14.

viitamise nõuded ja kord”. Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahenditest;
toetuse saaja ja partner säilitab kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud
tõendid kuni 31.12.2024, juhul kui projekti lõppmakse on tehtud enne 30.06.2020 .
Kui projekti lõppmakse on hilisem, säilitab toetuse saaja kulu abikõlblikkust
tõendavad dokumendid ja muud tõendid kuni 31.12.2025
EASil on õigus taotluse rahuldamise otsus kehtetuks tunnistada vastavalt STS § 22 lgle 3, § 47 lg-le 3 ja määruse §-le 19 alusel ning toetus tagasi nõuda STS § 45 ja
määruse § 25 alusel.

Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaudu
Rahandusministeeriumile 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (STS § 51 lõiked 1 ja 3, määruse § 5).

(allkirjastatud digitaalselt)
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