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PEIPSIVEERE PROGRAMMI  KORD 

 

 

Sisu tutvustus: Käesolev kord reguleerib Peipsiveere programmi raames esitatud taotluste 

menetlemist ja finantseerimist, toetuse saaja ning EASi õigusi ja kohustusi.  

 

Eesmärk: Kirjeldada taotlustele ja taotlejatele esitatavaid nõudeid, toetuste väljastamist, projektide 

valiku põhimõtteid ja aruandlust. 

 

Lisad: 

1. Lisa 1 Projekti taotlusvorm  

2. Lisa 4 Projektijuhi CV 

3. Lisa 5 Organisatsiooni  CV 

4. Lisa 6 Toetuslepingu tüüpvorm 

5. Lisa 7 Projekti vahearuande vorm 

6. Lisa 8 Projekti lõpparuande vorm 
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1 ÜLDSÄTTED 

 

1.1 Programmi elluviimise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS), võttes 

aluseks maaeluministri   13.06.2016.a. käskkirjaga nr  105  kinnitatud Peipsiveere  programmi 

programmdokumendi. 

1.2  Programmi eesmärgiks on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna 

elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali 

ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning 

rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. 

1.3 Peipsiveere programmi piirkonnaks on Lohusuu, Alajõe, Tudulinna ja Iisaku vald Ida-Viru 

maakonnas, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vald Jõgeva maakonnas, Kallaste linn ja Meeksi, 

Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre, Alatskivi vald Tartu maakonnas ning Räpina vald Põlva 

maakonnas (edaspidi programmi piirkond).  

2 TOETUSE ANDMISE ALUSED 

2.1 Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud tegevused ja kulud 

2.1.1 Projekti elluviimiseks võib toetust taotleda eeltaotluses kavandatud toetatava tegevuse kohta, 

mis aitab otseselt kaasa punktis 1 nimetatud programmi eesmärgi saavutamisele. 

2.1.2  Toetatavad tegevused on:  

2.1.2.1  kohapealse ettevõtlikkuse ja inimkapitali arendamine:  

2.1.2.1.1 majandus- ja ettevõtlusalase õppe korraldamine, sealhulgas üldhariduskoolis;  

2.1.2.1.2 ettevõtlusringi korraldamine, õpilasfirma loomine ning koostööprojekti  elluviimine teise 

ettevõtja ja õpilasfirmaga;  

2.1.2.1.3 mentorlus õpilasfirmale, sh  programmi piirkonnas tegutseva ettevõtja kaudu;  

2.1.2.1.4  praktikandi juhendamine programmi piirkonnas tegutseva ettevõtja juures;  

2.1.2.1.5 stipendiumi andmine kutsekooli õpilasele tingimusel, et ta asub hiljem tööle programmi 

piirkonnas tegutseva ettevõtja juurde;  

2.1.2.1.6 Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Jõgeva Arendus- ja Ettevõtluskeskuse või Tartu Ärinõuandla 

ettevõtlusnõustamise tugiteenuse (vastavalt maakondlike arenduskeskuste poolt pakutavate 

teenuste sisule ja mahule, sh mentorlus, arengu- ja äriplaanide koostamine, firmavisiidid, 

öko-tegevusalane koolitus) tagamine programmi piirkonnas tegutsevale ja tegevust 

alustavale ettevõtjale ning ettevõtluskonsultandi-arendustöötaja töökoha loomine koos 

tasustamisega;  

2.1.2.1.7 ettevõtlusalaste kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise (piirkonna 

ettevõtlusfoorumid, messid ja muud turundusalased üritused) üritusel  osalemine või selle 

korraldamine;  

2.1.2.1.8  programmi piirkonna inimeste täiend- ja ümberõppe ning muu vabahariduse korraldamine 

lähtuvalt ettevõtete tööjõuvajadustest või kohalikul ressursil põhinevate ja traditsiooniliste 

või ökoloogiliste toodete valmistamise eesmärgil;  

2.1.2.1.9 piirkonna ettevõtluskeskkonna kohta olulise info kogumine, ressursside kohta 

andmebaaside loomine ja uuendamine.  

2.1.2.2 programmi piirkonna spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega seotud 

mainekujundustegevuse eesmärgil:  

2.1.2.2.1 kohalikul kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate ürituse korraldamine;  
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2.1.2.2.2 piirkonna kultuuri- ja loodusväärtustega seotud tootepaketi, turismimarsruudi ja tutvustava 

materjali väljatöötamine ja esitlemine ning Peipsiveere tutvustamine turismimessil;  

2.1.2.2.3 vahendite soetamine õppetoa korraldamiseks ning koolituse korraldamine Peipsiveere ja 

vanausuliste pärandil põhinevate toodete tootmiseks ning traditsioonilise arhitektuuri 

taastamiseks ja rajamiseks (näiteks piirkonnale omase kalapüügi ja -töötlemise 

arendamine, paadiehituse traditsiooni säilitamine ja arendamine, pühakodades asuvate 

ikoonide, kirikutekstiilide, kirikuraamatute ja käsikirjade restaureerimine) turismi 

arendamise eesmärgil;  

2.1.2.2.4 erinevaid osapooli (ettevõtjate ühendused, teenusepakkujad, kohaliku omavalitsuse 

üksused) hõlmavad turismi- ja puhkemajandusalased ühisturunduslikud tegevused.  

2.1.2.2.5 kultuuripärandi säilitamisele ning kultuuri- ja looduspärandi tutvustamisele suunatud 

investeering, kui see on seotud turismi edendamisega; 

2.1.2.3 Peipsi järve atraktiivsuse suurendamiseks ja mitmekesisemaks kasutamiseks: 

2.1.2.3.1 Peipsi järve ja järvekallaste kasutamise võimaluste mitmekesistamine ja arendamine; 

2.1.2.3.2 Peipsi järve kui puhke- ja vabaaja veetmise piirkonna atraktiivsuse suurendamine; 

2.1.2.3.3 Peipsi järvega seotud ürituse korraldamine . 

2.1.2.4 kogukonna jätkusuutlikkuse tugevdamiseks investeering programmi piirkonnas asuvatesse 

laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsiooniga ehitistesse :  

2.1.2.4.1 uue rajatise ehitamine või olemasoleva rajatise rekonstrueerimine;  

2.1.2.4.2 hoone rekonstrueerimine ja remont, tehnosüsteemi rajamine, muutmine või asendamine;  

2.1.2.4.3 mööbli ja muu sisustuse ning inventari soetamine;  

2.1.2.5   Sihtotstarbeline tegevustoetus  kuni 12 kalendrikuuks mittetulundusühendustele, kelle 

tegevuskoht on kogu programmi piirkond ja kelle tegevus on suunatud punktis 1.2. 

nimetatud eesmärgi saavutamisele.  Tegevustoetuse saamise tingimuseks on, et eeltaotluses 

on välja toodud tegevustoetuse vajalikkus, taotleja üldised eesmärgid ning konkreetsed 

eesmärgid ja tegevused projektiperioodil, tegevustoetuse taotletav summa ja kululiikide 

vaheline jaotus ning teave muude rahastamisallikate (liikmemaksud, kohaliku omavalitsuse 

toetus, muud toetused jne) kohta. 

2.1.2.6 Välisabi projekti kaasfinantseerimist   toetatakse järgmistel tingimustel: 

2.1.2.6.1 välisabi projekt toetab punktis 1.2 nimetatud  eesmärki;  

2.1.2.6.2 välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui programmis lubatud maksimaalne 

toetussumma.  

2.1.2.6.3  eeltaotluses on välja toodud teave välisabifondi ja meetme kohta, millest toetuse 

saamiseks kavatsetakse esitada projektitaotlus – välisabi fondi ja meetme nimi, esitatava 

projektitaotluse nimi, sisukokkuvõte,  välisabifondist rahastatava projektitaotluse eelarve 

suurus,  taotleja kavandatava kaasfinantseeringu suurus, sealhulgas programmist 

kavandatav kaasfinantseering, kohustuslik minimaalne omafinantseeringu määr ja 

välisabifondile projektitaotluse esitamise tähtpäev.  

2.1.2.7 punktides 2.1.2.4.1 ja 2.1.2.4.2 nimetatud tegevusi võib ellu viia tingimusel, et: 

2.1.2.7.1 ehitusprojekt on vähemalt põhiprojekti staadiumis; 

2.1.2.7.2 pärast projekti elluviimist on hoone, hoone osa või rajatist võimalik parandatud kvaliteedis 

kasutusele võtta; 

2.1.2.7.3 EAS on kinnitanud eeltaotluste esitamise tähtpäevaks toetuse kasutamise lõpparuande 

toetuse kohta, mida taotlejale on varem antud programmi vahenditest sama ehitise kohta; 
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2.1.2.7.4 EAS on kinnitanud varem sama ehitise ehitamiseks vajaliku projekteerimistöö tegemiseks 

antud toetuse kasutamise lõpparuande enne taotluse esitamist EASile. 

2.1.3 Programmi raames ei toetata: 

2.1.3.1 projekti, mis annab konkreetsele ettevõtjale ärilise eelise; 

2.1.3.2 punktis 2.1.2.6 nimetatud välisabi projekti, mille kohta kavatsetakse taotleda või mille 

elluviimiseks kavatsetakse eraldada riigiabi või vähese tähtsusega abi; 

2.1.3.3 regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi või Peipsiveere kultuuriprogrammi 

vahenditest toetatavaid tegevusi. 

2.1.4 Programmi raames ei toetata ning oma- ja kaasfinantseeringuks ei loeta järgmisi tegevusi ja 

kulusid: 

2.1.4.1 tegevus ja sellega seotud  kulud, mis ei ole tehtud projektiperioodi jooksul; 

2.1.4.2 tegevus, mille kohta taotlejal on võimalik taotleda toetust Peipsiveere kultuuriprogrammi või 

regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi raames; 

2.1.4.3 tegevus, mis ei toeta punktis 1.2 nimetatud programmi eesmärki; 

2.1.4.4 investeering hoonesse, ruumi ja rajatisse, mida kasutatakse valdavalt avaliku teenuse 

pakkumiseks (näiteks valla volikogu ja vallavalitsuse ruumid, raamatukogu ruumid, 

põhikooli ja gümnaasiumi hooned); 

2.1.4.5 kinnisasja ost. 

 

2.2 Abikõlblikud kulud on :  

2.2.1 programmi raames toetuse saamisest teavitamisega seotud kulu vastavalt Peipsiveere 

programmist teavitamise juhendile, mis on kättesaadav EASi veebilehel; 

2.2.2 kulu, mis on otseselt vajalik projekti eesmärkide saavutamiseks ja mis aitab kaasa programmi 

eesmärgi saavutamisele; 

2.2.3 projektijuhtimisega seotud personalikulu ja üldkulu (projekti elluviimisega seotud 

kommunaal-, side- ja transpordikulu ning bürootarvete hankimise kulu)  kuni 10 protsenti 

projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud punktis 2.1.2.1.6 nimetatud ettevõtlusnõustamise 

tugiteenuse osutamisega, punktis 2.1.2.5 nimetatud tegevustoetuse andmisega ja punktis 

2.1.2.6 nimetatud välisabi projekti kaasfinantseerimisega seotud abikõlblikud kulud; 

2.2.4 toitlustuskulu kuni 10 eurot päevas isiku kohta, v.a. erisoodustusmaks; 

2.2.5 välisabi projekti kaasfinantseerimise puhul kuni 50 protsenti taotleja välisabi projekti 

minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust, mis ei ole suurem programmi 

maksimaalsest lubatud toetuse suurusest. 

2.2.6 välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse toetusleping alles 

siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabileping või tehtud toetuse eraldamise otsus. Välisabi 

lepingu koopia või toetuse eraldamise otsuse koopia tuleb enne toetuslepingu sõlmimist 

esitada EASile.  

2.3 Mitteabikõlblikud kulud:  

2.3.1 Toetuse vahenditest ning oma- ja kaasfinantseeringust ei rahastata järgmisi tegevusi ja 

kulusid:  

2.3.1.1 tegevused ja nendega kaasnevad kulud, mis on tehtud väljaspool projekti perioodi; 

2.3.1.2 ühingu või organisatsiooni liikmemaks;  
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2.3.1.3 käibevahendite kulu  (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks 

otseselt vajalik kulu;  

2.3.1.4 trahv, kohtukulu, viivis; 

2.3.1.5 erisoodustusmaks; 

2.3.1.6 õppepuhkuse eest makstav puhkusetasu; 

2.3.1.7 esinduskulu;  

2.3.1.8 kingituste kulu ; 

2.3.1.9  auhindade kulu, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalik kulu;  

2.3.1.10 mitterahaline oma-  ja kaasfinantseering;  

2.3.1.11 muu toetatava tegevusega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatu ja 

ebaoluline kulu;  

2.3.1.12 sularahamakse, kui see on tehtud kuludokumendi alusel, mille kogusumma on üle 35 euro; 

2.3.1.13 sularahamaksed, mis kokku ületavad 10 protsenti projekti abikõlblikest kuludest; 

2.3.1.14 käibemaks,  kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane. 

2.4 Projektiperiood  

2.4.1 Projektiperioodi kestus algab EASile taotluse esitamisest või taotluses märgitud EASile 

taotluse esitamise päevast hilisemast päevast arvates. 

2.4.2 Projektiperioodi kestus on kuni 18 kuud. Tegevustoetuse puhul on projektiperioodi kestus 

kuni 12 kuud. Välisabi projekti kaasfinantseerimiseks antavat toetust võib kasutada kuni selle 

välisabi projekti lõpliku elluviimiseni, mille kaasfinantseerimiseks toetust anti. 

2.4.3 EASil on õigus erandjuhul taotleja põhjendatud ettepanekul pikendada projektiperioodi kuni 

24 kuuni. Projektiperioodi ei saa pikendada tegevustoetuse puhul. Projektiperioodi 

pikendamise taotlus peab EASile olema esitatud vähemalt üks kuu enne projekti kehtivat 

lõppkuupäeva. 

2.4.4 Abikõlblikud on üksnes projektiperioodi jooksul tehtud tegevused ja nende kulud. Enne 

toetuslepingu sõlmimist kannab projektiga seotud kulud taotleja. 

2.5 Toetussumma  ning oma- ja kaasfinantseerimise määr 

2.5.1 Toetuse suurus projekti kohta on kuni 32 000 eurot.Punktis 2.1.2.5 nimetatud tegevustoetuse 

puhul on  toetuse suurus kuni 20 000 eurot.   

2.5.2  Toetuse määr  on kuni 85 % projekti abikõlblikest kuludest.  Punktis 2.1.2.1.6 nimetatud  

ettevõtlusnõustamise tugiteenuse osutamiseks ning punktis 2.1.2.6  nimetatud välisabi projekti 

kaasfinantseerimiseks  jaoks toetuse taotlemisel, kus toetuse määr võib olla kuni 100% 

projekti abikõlblikest kuludest. 

2.5.3 Oma- või kaasfinantseering peavad moodustama vähemalt 15 protsenti projekti abikõlblikest 

kuludest. Oma- või kaasfinantseering ei ole nõutav punktis 2.1.2.1.6 nimetatud 

ettevõtlusnõustamise tugiteenuse osutamiseks ning punktis 2.1.2.6 nimetatud välisabi projekti 

kaasfinantseerimiseks toetuse taotlemise korral. 

2.5.4 Omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja poolt tehtavad ja dokumentaalselt 

tõendatud abikõlblikud kulud.  

2.5.5 Kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid kaasfinantseerija poolt tehtavad ja dokumentaalselt 

tõendatud abikõlblikud kulud. 
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3 TOETUSE TAOTLEMINE, NÕUDED TAOTLUSELE JA TAOTLEJALE 

3.1 Taotlejale ja kaasfinantseerijale esitatavad nõuded 

3.1.1 Programmi raames saavad taotlejaks olla: 

3.1.1.1 mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle põhikirjaline tegevus vastab punktis 1.2 nimetatud 

eesmärkidele ja kelle tegevuskoht on programmi piirkonnas, välja arvatud Räpina vallas 

tegutsev mittetulundusühing ja sihtasutus; 

3.1.1.2 Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald Ida-Viru maakonnas, Mustvee linn, Pala ja 

Kasepää vald Jõgeva maakonnas, Kallaste linn ning Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, 

Peipsiääre ja Alatskivi vald Tartu maakonnas. 

3.1.2 Üldnõuded toetuse taotlejale:  

3.1.2.1 taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja 

maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, 

tasutud ettenähtud summas; 

3.1.2.2 taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse 

kohaselt ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti; 

3.1.2.3 taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisabi vahenditest 

saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse 

tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas; 

3.1.2.4 taotleja on täitnud varasematest riiklikest toetusskeemidest või Euroopa Liidu vahenditest 

antud toetuse kasutamise tingimused; 

3.1.2.5 taotlejal on nõutud vahendid toetuse oma- või kaasfinantseerimiseks; 

3.1.2.6 taotlejal on eeltaotluses kirjeldatud projekti elluviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi; 

3.1.2.7 juhul kui taotleja on punktis 3.1.1.2 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksus, on tal kehtiv 

kohaliku omavalitsuse arengukava, millega taotlus on kooskõlas; 

3.1.2.8 juhul kui taotleja on punktis 3.1.1.1 nimetatud mittetulundusühing või sihtasutus, peavad 

eeltaotluses kavandatud tegevused vastama tema põhikirjalistele eesmärkidele; 

3.1.2.9 juhul kui taotleja on riigihangete seaduse (edaspidi RHS) subjekt, järgib ta hangete 

läbiviimisel RHSis kehtestatud nõudeid. 

3.1.3 Ehitise ehitamisel ehitusseadustiku tähenduses peab taotleja viis aastat projekti 

lõppkuupäevast arvates olema: 

3.1.3.1 ehitise aluse maa omanik või üks omanikest, kelle maale ehitis ehitatakse, või ehitise omanik 

või üks omanikest; 

3.1.3.2 valdaja või üks valdajatest, kelle õigus ehitada tuleneb asjakohasest õigusaktist.  

3.1.4 Ehitise ehitamisel peab ehitusprojekt vastama põhiprojekti staadiumile. Ehitusprojekt peab 

hoone projekteerimisel vastama ehitusstandardile „EVS 811:2012 – Hoone Ehitusprojekt“ ja 

rajatise projekteerimisel ehitusstandardile „EVS 907:2010 – Rajatise Ehitusprojekt“.   

3.1.5 Punktis 3.1.3.2 nimetatud valdaja kinnitab, et esitab taotluse ehitise aluse maa omaniku või 

ehitise omaniku teadmisel ja nõusolekul. 

3.1.6 Punktis 3.1.3.2 nimetatud valdaja asjakohasest õigusaktist tuleneva õiguse lõppemise korral 

säilitab ehitise omanik ehitise sihtotstarbelist kasutamist vähemalt viis aastat projekti 

lõppkuupäevast arvates. 

3.1.7 Projektipartner on: 

3.1.7.1 juriidiline isik, kellel on arvestatav osa eeltaotluses kavandatud tegevuse elluviimisel; 

3.1.7.2 kaasfinantseerija, kes panustab projekti eelarvesse rahaliselt. 
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3.1.8 Juhul kui projekti kaasfinantseerija on projekti raames loodava, väärindatava või soetatava 

eseme üks omanikest või valdajatest, laienevad talle punktis 3.1.2 toodud üldnõuded.  

3.2 Taotluse esitamine ja taotlusele esitatavad nõuded  

3.2.1 Eeltaotluste taotlusvooru väljakuulutamist ja eeltaotluste vastuvõtmist, registreerimist, ja 

säilitamist  ning programmi nõukogu teenindamist korraldab Tartu Maavalitsus. 

3.2.2 Programmi toetusvahendite kasutamiseks moodustab maaeluminister käskkirjaga vähemalt 

viieliikmelise programmi nõukogu, kelle ülesandeks on esitatud eeltaotlused läbi vaadata, 

nõuetele vastavate taotluste hulgast teha valik ning esitada maaeluministrile ettepanek 

väljavalitud eeltaotluste maaeluministri poolt kinnitatavasse tegevuskava nimekirja 

kandmiseks.  

3.2.3 Eeltaotluste esitamiseks taotlusvooru väljakuulutamine ja eeltaotluste menetlemine, samuti 

programmi nõukogu moodustamine ja tegevus on reguleeritud maaeluministri  13.06.2016 

käskkirjaga nr.  105  kinnitatud Peipsiveere programmi programmdokumendi peatükis XI . 

3.2.4 Programmi nõukogu esitab tegevuskava ettepaneku maaeluministrile kinnitamiseks. 

Tegevuskava koostatakse maksimaalselt kogu eelarveaastaks programmile eraldatud vahendite 

summa osas, kusjuures taotluse esitamise tähtpäev ei või olla hilisem kui tegevuskava 

kinnitamisele järgneva aasta  30. aprill.  

3.2.5 Maaeluministeeriumil on õigus jätta tegevuskavast välja projektid, mis ei vasta programmi 

eesmärkidele või programmdokumendis sätestatud nõuetele ning sätestada toetuse saajale või 

eeltaotlusele lisatingimusi või saata programmi nõukogule osaliselt või täielikult uuesti läbi 

vaatamiseks, kui programmi nõukogu ettepanek on protokollis väheselt põhjendatud. 

3.2.6 Kinnitatud tegevuskava põhjal võivad taotlusi esitada punktis 3.1.1. nimetatud ning 

tegevuskavas kinnitatud taotlejad. Taotlused esitatakse EASile viimase poolt kehtestatud 

vormil elektrooniliselt e-teeninduse kaudu.  

3.2.7 Taotlusi võib esitada vaid tegevuskavas kinnitatud projektide elluviimiseks tegevuskavas 

ettenähtud mahus ja hiljemalt seal sätestatud tähtpäevaks. Kui taotleja ei ole tegevuskavas oma 

projektile sätestatud tähtpäevaks taotlust esitanud, kaotab ta õiguse selle projekti elluviimiseks 

toetust taotleda ning selle arvel vabanenud vahendite edasise kasutamise otsustab   

maaeluminister. 

3.2.8 Taotluses sisalduv projekt peab vastama käesolevas korras sätestatud programmi eesmärkidele 

ning käesoleva korra muudele nõuetele. Projektis sisalduvad tegevused peavad olema 

abikõlblikud vastavalt punktide 2.1 ja 2.2 nõuetele. 

3.2.9 Taotlus peab sisaldama järgmist infot: 

3.2.9.1 projekti eelarve; 

3.2.9.2 projekti ajakava; 

3.2.9.3 projektijuhi elulookirjeldus (CV); 

3.2.9.4 taustainformatsiooni taotlejast ja kaasfinantseerija(te)st (ei ole nõutud kohaliku omavalitsuse 

üksuse puhul); 

3.2.9.5 oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid; 

3.2.9.6 projekti tegevuste maksumuste hinnakalkulatsioonid või võrdlevad pakkumused ja nende 

aluseks olevad lähteülesanded või hankedokumendid (vastavalt Riigihangete seaduse § 31) 

ja/või maksumuste põhjendused. Kui taotlejal puudub Riigihangete seaduse § 13¹ sätestatud 

hankekord ning hankekord ei ole taotleja jaoks kohustuslik, on otseostu ülempiiriks 250 

eurot.  

3.2.10 Sõltuvalt projekti iseloomust tuleb lisada taotlusele: 

3.2.10.1 projektis osalevate ekspertide nimekiri ja nende elulookirjeldused (CVd);  
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3.2.10.2 projektis osalevate partnerorganisatsioonide vaheline koostöökokkulepe;  

3.2.10.3 projekti elluviimiseks vajalikud load (sh ehitusluba) ja kooskõlastused; 

3.2.10.4 ehituslike tööde teostamise puhul ehituslike tööde teostamiseks nõutav ehituslik 

projektdokumentatsioon: vastavalt kehtivale Ehitusseadusele ja põhiprojekti staadiumile 

hoonete ehitamisel vastavalt standardile EVS 811:2012 ning rajatiste ehitamisel vastavalt 

standardile EVS 907:2010; 

3.2.10.5 projektdokumentatsiooni koostamise puhul lähtedokumendid projektdokumentatsiooni 

koostamiseks: lähteülesanne, kehtiv detailplaneering või seda asendav dokument, kohaliku 

omavalitsuse projekteerimistingimused/ arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused (sh 

tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused, muinsuskaitse eritingimused, nõuded liikluse 

korraldamiseks vms) ning ruumiprogramm vastavalt kehtivatele seadustele; 

3.2.10.6 omandi- ja valdussuhteid kinnitavad dokumendid; 

3.2.10.7 EASi nõudmisel muud asjakohased lisadokumendid.  

4 Vähese tähtsusega abi 

4.1.1 Kui programmi raames taotletav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina, siis järgitakse 

Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, 

lk 1), või Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 360/2012, Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele 

ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8), ja 

konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. 

4.1.2 Kui programmi raames taotletav toetus on käsitatav põllumajandusliku vähese tähtsusega 

abina, siis järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes 

põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), sätestatut. 

4.1.3 Kui programmi raames taotletav toetus on käsitatav kalamajandusliku vähese tähtsusega 

abina, siis järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes 

kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 28.06.2014, lk 45–54), sätestatut.  

4.1.4 Kui programmi raames taotletav toetus on vähese tähtsusega abi, võetakse arvesse komisjoni 

määrustes (EL) nr 1407/2013, (EL) nr 1408/2013, (EL) nr 717/2014 ja EL (nr) 360/2012 

sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid, muu 

hulgas peab vähese tähtsusega abi andmisel arvestama, et: 

4.1.4.1 kalamajandusliku vähese tähtsusega abi andmisel ei tohi ühele ettevõtjale antud 

kalamajandusliku vähese tähtsusega abi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku 

jooksul ületada 30 000 eurot; 

4.1.4.2 põllumajandusliku vähese tähtsusega abi andmisel ei tohi ühele ettevõtjale antud 

põllumajandusliku vähese tähtsusega abi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku 

jooksul ületada 15 000 eurot; 

4.1.4.3 punktides 4.1.2 ja 4.1.3 nimetatud Euroopa Komisjoni määruste kohaselt ühele ettevõtjale  

antud vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse 

ajavahemiku jooksul ületada 30 000 eurot; 

4.1.4.4 Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 kohaselt ühele ettevõtjale antud vähese 

tähtsusega abi ei tohi koos programmi raames antava vähese tähtsusega abiga ning punktides 

4.1.2 ja 4.1.3 nimetatud Euroopa Komisjoni määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga 

mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot;  
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4.1.4.5 ühele maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale 

ettevõtjale mis tahes kolme majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi koos 

programmi raames antava vähese tähtsusega abiga ületada 100 000 eurot. 

4.1.5 Juhul, kui taotlejale on antud vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 

360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist 

majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi 

suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8‒13) mõistes, ei tohi talle käesoleva ja kahe eelneva 

majandusaasta jooksul komisjoni määruste nr 360/2012 ning nr 1407/2013 alusel antud vähese 

tähtsusega abi koos programmi raames antava vähese tähtsusega abiga ületada 500 000 eurot. 

4.1.6 EAS hindab, kas taotletav toetus on vähese tähtsusega abi punktides 4.1.1-4.1.3 nimetatud 

Euroopa Komisjoni määruste mõistes ja kas taotleja vastab punktis 40 sätestatud nõuetele. 

4.1.7 Kui taotletav toetus on vähese tähtsusega abi punktides 4.1.1-4.1.3 nimetatud Euroopa 

Komisjoni määruste mõistes, siis kontrollib EAS riigiabi ja vähese tähtsuse abi registrist, kas 

taotlejal on õigus saada vähese tähtsusega abi.  

4.1.8 EAS kannab riigiabi ja vähese tähtsuse abi registrisse andmed antud vähese tähtsusega abi 

kohta. 

 

5 TAOTLUSTE MENETLEMINE 

5.1 Taotluse registreerimine, taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrollimine  

5.1.1 Kõik taotlused registreeritakse EASis. 

5.1.2 Taotlusi menetleb ning taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse teeb EAS. 

5.1.3 Nõuetele vastavate taotluse menetlemise aeg registreerimise hetkest on kuni 22 tööpäeva. 

Hiljemalt 22 tööpäeva möödumisel tehakse taotlejale teatavaks taotluse rahuldamise või 

rahuldamata jätmise otsus või taotluse menetlemise hetkeseis.  

5.1.4 EAS teavitab taotlejat taotluse rahuldamise otsuses vähese tähtsusega abi andmisest.  

5.1.5 Taotluse ja taotleja vastavust kontrollib EAS. EASil on õigus nõuda puuduva informatsiooni 

esitamist või lisainformatsiooni. 

5.1.6 Taotlejal on kohustus vastata kõigile taotluse kohta esitatud küsimustele ja ta on kohustatud 

võimaldama teostada taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrolli. 

5.1.7 Kui taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest 

viivitamatult taotlejale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Üldjuhul antakse 

puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva. Nimetatud tähtaja võrra pikeneb menetlusaeg.  

5.1.8 Kui projekti raames kavandatud tegevused erinevad oma sisult oluliselt eeltaotluses esitatust 

või kui eeltaotluses nimetatud eesmärkide või väljundite realiseerimine ei ole taotluses 

esitatud tegevuste kaudu tagatud, küsib EAS Maaeluministeeriumi hinnangut muudatuste 

otstarbekuse või tegevuste vastavuse kohta tegevuskava koostamise aluseks olnud 

kriteeriumitega. Nimetatud hinnangu saamiseks kuluva aja võrra pikeneb menetlusaeg. 

Maaeluministeeriumi negatiivse hinnangu korral taotlust ei rahuldata. Kui kõik punktides 3.1 

ja 3.2 esitatud nõuded on täidetud ning taotletav toetussumma ei ületa tegevuskavas kinnitatud 

toetussummat, vastab taotlus nõuetele ja EAS teeb taotluse rahuldamise otsuse.  

5.1.9  EAS teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui esineb vähemalt üks alljärgnevatest 

asjaoludest: 

5.1.9.1 taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või kui taotleja mõjutab pettuse 

või ähvardusega või muul viisil õigusevastaselt otsuse tegemist; 

5.1.9.2 taotleja ei võimalda teostada taotluse nõuetele vastavuse kontrolli; 
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5.1.9.3 taotletav toetus on vähese tähtsusega abi 4. peatükis nimetatud Euroopa Komisjoni määruste 

mõistes ja taotlejal ei ole õigus vähese tähtsusega abi saada; 

5.1.9.4 vähese tähtsusega abi taotletakse suuremas summas, kui taotlejal on õigus saada, ning 

taotleja ei ole nõus toetuse summa vähendamisega lubatud piirini; 

5.1.9.5 menetluse käigus saadud teabe põhjal selgub, et taotluses kavandatud tegevused ja 

eesmärgid erinevad oluliselt eeltaotluses märgitust või kui projekti elluviimine ei ole 

tegelikkuses võimalik või otstarbekas. 

5.1.9.6 käesolevas korras esitatud nõuded ei ole täidetud. 

5.1.10 Kui 12 kalendrikuu jooksul taotluse registreerimise hetkest EASi dokumendihalduse 

süsteemis ei ole taotlejast olenevatel põhjustel tehtud EASi poolt taotluse rahuldamise otsust, 

on EASil õigus tunnistada taotlus mittevastavaks ja taotluse menetlemine lõpetada. Taotleja 

kaotab sellega õiguse Peipsiveere programmist vastavale projektile toetust taotleda või saada. 

5.2 Taotluse rahuldamine 

5.2.1 EAS teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.  

5.2.2 Taotluse rahuldamata jätmise otsuses tuuakse välja rahuldamata jätmise põhjused. 

5.2.3 Taotluse rahuldamise otsuses täpsustatakse toetuse saaja õigusi ja kohustusi ning kehtestatakse 

tingimusi. Otsuses sätestatakse muuhulgas:  

5.2.3.1 toetuse saaja;  

5.2.3.2 projekti nimetus; 

5.2.3.3 toetuse suurus;  

5.2.3.4 toetuse oma- ja/või kaasfinantseeringu määr;  

5.2.3.5 projekti elluviimise algus- ja lõpptähtaeg;  

5.2.4 Taotluse rahuldamise otsuse alusel sõlmib EAS toetuse saajaga toetuslepingu.  

5.2.5 Kui toetuslepingut ei ole võimalik toetuse saaja poolsetel põhjustel 65 tööpäeva jooksul 

sõlmida, tunnistab EAS taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks. 

 

6 TOETUSE  VÄLJAMAKSETE TEOSTAMISE TINGIMUSED, TOETUSE SAAJA JA 

EASi ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

6.1 Toetuse väljamaksete teostamise tingimused 

6.1.1 Toetus makstakse välja toetuse saajale vastavalt  toetuslepingus toodud tingimustele 

väljamaksetaotluse alusel. Toetus makstakse välja pärast p. 6.2.4 nimetatud aruande 

kinnitamist, v.a. avansilise ettemakse korral. 

6.1.2 EAS teeb toetuse väljamaksed hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast toetuse saajalt 

vastavasisulise väljamaksetaotluse saamist. Kui väljamaksetaotluse menetlemisel avastatakse 

ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse saajale ja määratakse tähtaeg puuduste 

kõrvaldamiseks. Puuduste kõrvaldamiseks antakse kuni 10 tööpäeva. 

6.1.3 Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul osa toetusest välja maksta avansilise 

ettemaksena. Avansilise ettemakse suurus ei tohi üldjuhul ületada 20% toetuse kogumahust. 

Põhjendatud juhtudel võib taotleda avansilist ettemakset kuni 60% toetuse kogumahust. 

6.1.4 Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul toetust välja maksta osaliselt tasutud 

kuludokumentide alusel, st pärast toetuse saajale kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu 

tasumist. 
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6.1.5 Kui toetuse saaja on saanud punktis 6.1.3 nimetatud ettemakseid, siis makstakse lõppmakse 

toetuse saajale välja pärast ettemaksete tõendamist ja lõpparuande kinnitamist EASi poolt.  

6.1.6 Kõik projekti raames tehtud kulud v.a punktis 6.1.7. nimetatud sularahamaksed tuleb välja 

maksta toetuse saajale või kaasfinantseerija(te)le kuuluva(te)lt pangakonto(de)lt. 

6.1.7 Sularahamakseid võib teha kuni 35-euroste kuludokumentide alusel. 

6.1.8 Sularahamaksed ei tohi ületada 10% projekti üldmahust. 

6.1.9 Sularahamakse teinud isikule kompenseeritakse tehtud kulu toetuse saajale või 

kaasfinantseerijale kuuluva(te)lt pangakonto(de)lt. 

 

6.2 Toetuse saaja kohustused 

Toetuse saaja on kohustatud: 

6.2.1 Tagama toetuslepingus ettenähtud oma- ja kaasfinantseeringu. 

6.2.2 Kasutama toetust vastavuses toetuslepinguga. 

6.2.3 tagastama toetuse kui EAS nõuab toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi vastavalt 

maaeluministri  13.06.2016 käskkirja nr  105 peatükile XVI „Toetuse tagasinõudmise alused“. 

6.2.4 Esitama EASi poolt ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud teabe ja aruanded.  

6.2.5 Tagama, et toetuse saaja ning kaasfinantseerija(d) peavad eraldi raamatupidamisarvestust 

toetuse ning oma- ja/või kaasfinantseeringu kasutamise kohta, samuti tagama, et  toetuse saaja 

ja kaasfinantseerija(te) raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- 

ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kuludest ning  kulu- ja maksedokumentidest 

selgelt eristatavad. 

6.2.6 Viivitamatult kirjalikult informeerima EASi: 

6.2.6.1 kõigist esitatud andmetes toimunud muutustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad 

mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, sealhulgas toetuse saaja nime, aadressi ja 

põhimäärusest või põhikirjast tulenevate või muul viisil volitatud esindajate muutumisest, 

ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või likvideerija määramisest, tegevuse 

lõpetamisest ka juhul, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud avalikus registris või 

avalikustatud massiteabevahendi kaudu; 

6.2.6.2 projekti elluviimise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest tõenäosusest või 

vältimatusest ning kahtlusest projekti edasise jätkamise otstarbekuse suhtes. 

6.2.7 Taotlema EASilt projekti eelarves muudatusi, kui need on suuremad kui 10% projekti eelarves 

konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea mahust. 

6.2.8 Taotlema EASilt nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestvuse, tegevuste või eesmärkide 

muutmiseks.  

6.2.9 Võimaldama teostada kohapealset kontrolli ja auditit ning järelevalvet toetuse ning oma- ja 

kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, 

materjalide ja teostatud tööde osas, sh. võimaldama kontrollijal juurdepääsu kõikidesse 

ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib ja/või mistahes muul moel 

kasutab ning tagama võimaluse sama kontrolli läbiviimiseks kaasfinantseerija(te) juures; 

6.2.10 Andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul arvates 

vastava teate saamisest. 

6.2.11 Osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi.  
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6.2.12 Riigihangete seaduse subjektina järgima hangete läbiviimisel Riigihangete seaduses 

kehtestatud nõudeid.  

6.2.13 Näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on programmist saadud toetusega ning lähtuma 

teavitamisel  programmile kehtivast teavitamise juhendist.  

6.2.14 Säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvat dokumentatsiooni ja materjali 

vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 12 seitse aastat alates projekti 

lõppkuupäevast.  

6.2.15 Tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse taotluses 

ning taotluse rahuldamise otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates 

projekti lõppemisest ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimetatud aja 

jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi.  

6.2.16 Kooskõlastama EASiga projekti tulemusena loodud ja soetatud vara osas õiguste üleandmise 

korral  üleandmise tingimused ning edasise vastutuse vara sihtotstarbelise kasutuse eest. 

6.2.17  Tagama projekti elluviimisesse kaasatud partneritega käesoleva korra punktis  3.2.10.2  

nimetatud koostöökokkuleppe ning muude asjakohaste korraldustega projekti elluviimisega 

seotud kohustuste täitmise kaasfinantseerija(te) poolt. 

6.2.18 Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel saadud väljamakse puhul esitama EASile väljamakse 

edasimaksmist tõendavad kuludokumendid 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast osalise 

ettemakse laekumist toetuse saajale. 

 

6.3 Toetuse saaja õigused 

6.3.1 Toetuse saajal on õigus: 

6.3.1.1 Teha projekti eelarves muudatusi, mis on väiksemad kui 10 % projekti eelarves konkreetsele 

tegevusele ettenähtud eelarverea mahust.  

6.3.1.2 Saada EASilt informatsiooni, mis on seotud punktis 6.2 nimetatud kohustuste täitmisega. 

6.4 EASi kohustused 

EAS on kohustatud: 

6.4.1 Tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma 

koduleheküljel.  

6.4.2 Teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides tehtud 

muudatustest.  

6.4.3 Läbi vaatama punktides 6.2.7 ja 6.2.8 nimetatud taotlused hiljemalt 22 tööpäeva jooksul. 

Muudatusotsuse alusel viiakse muudatused sisse toetuslepingusse.  

6.4.4 küsima Maaeluministeeriumi seisukohta juhul, kui taotleja või toetuse saaja soovib oluliselt 

muuta projekti eesmärke või tegevusi;  

6.4.5 Heaks kiitma või tagasi lükkama punktis 6.2.4 nimetatud aruanded  hiljemalt 22 tööpäeva 

jooksul nende laekumisest. Kui aruande menetlemisel avastatakse ebatäpsusi, teatatakse sellest 

viivitamatult toetuse saajale ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Üldjuhul antakse 

puuduste kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva. 

6.4.6  EAS on kohustatud viivitamatult teavitama toetuse saajat punktis 6.2.4 nimetatud aruannete ja 

punktis 6.1.2 nimetatud maksetaotluse heakskiitmise või tagasi lükkamise otsusest.  

6.4.7 Pärast taotluse rahuldamise otsuse langetamist võib avalikustada järgmist teavet: 

6.4.7.1 toetuse saaja nimi; 
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6.4.7.2 projekti nimetus; 

6.4.7.3 toetuse ja projekti kogumaht; 

6.4.7.4 kokkuvõte projekti eesmärkidest ja tegevustest; 

6.4.7.5 projekti ajaline kestvus. 

6.4.8 Mitte avaldama taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni (välja 

arvatud  punktis 6.4.7 nimetatud informatsioon) ega dokumente, välja arvatud õigusaktides 

sätestatud juhtudel. 

6.4.9 Lähtuma toetuse tagasinõudmisel maaeluministri 13.06.2016 käskkirja nr  105 peatükist XVI  

„Toetuse tagasinõudmise alused“. 

 

6.5 EASi õigused 

EASil on õigus:  

6.5.1 Teostada kohapealset kontrolli ja auditit toetuse ning oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist 

kajastavate kulu- ja maksedokumentide ning  teostatud tööde osas. 

6.5.2 Kui punktis 6.2.7 või punktis 6.2.8 nimetatud muudatustaotluses soovitav muudatus seab 

kahtluse alla projekti oodatavate tulemuste ja mõju saavutamise või kui muudatused ei ole 

põhjendatud, on EASil õigus keelduda muudatuste tegemisest. 

6.5.3 Nõuda taotluses sisaldunud projekti tegevuste ja kulude kohta mistahes täiendavate andmete ja 

dokumentide esitamist. 

6.5.4 Vähendada toetust, juhul kui toetuse saaja oma- ja kaasfinantseering väheneb alla projekti 

eelarves ja taotluse rahuldamise otsuses toodud määra.  

6.5.5 Projekti eelneva etapi käigus tehtud toetuse kasutamise tingimustele mittevastavate kulude 

võrra vähendada projekti järgneva etapi eest väljamakstavat toetust.  

6.5.6 Erandjuhul pikendada projekti elluviimise kestust kuni 24 kalendrikuuni, v.a. p. 2.1.2.5  

nimetatud tegevustoetuse korral. 

6.5.7 Toetusleping üles öelda, kui toetuse saaja rikub programmi korra või toetuslepingu tingimusi 

või muul viisil kaldub kõrvale taotluses sisaldunud projektis ettenähtust. 

6.5.8 Nõuda toetus tagasi või keelduda osaliselt või kogu toetuse väljamaksmisest lähtudes punktis 

6.4.9 nimetatud korrast. Toetuse saaja avalduse alusel taotluse rahuldamise otsus kehtetuks 

tunnistada. 

 


