
  

 

KÄSKKIRI 
 

Kuupäev digiallkirjas nr 127 

Taotlusvooru avamine ja taotlusvooru tingimused 

tegutsevatele kompetentsikeskustele meetme tegevuse 

„Regionaalsete  kompetentsikeskuste arendamine“ 

raames 

  

 

Riigihalduse ministri 20. jaanuari 2016. a määruse nr 5 “Toetuse andmise tingimused 

regionaalsete kompetentsikeskuste  arendamiseks“ (edaspidi määrus) § 23 lõike 1 alusel ning 

kooskõlas Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõikega 2 ja peaministri 24. novembri 2016. a 

korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ 

punktiga 10: 

 

1. Taotlusvoor avatakse 18. septembril 2017. a ja on avatud kuni 17. septembrini 2018. a 

või kuni vooru rahalise mahu täitumiseni.  

 

2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel teavitada tegutsevaid  kompetentsikeskusi 

taotlusvooru tingimustest kirja teel vähemalt 45 päeva enne taotlusvooru avanemise 

tähtpäeva. 

 

3. Määrata taotlusvooru raames toetatud projektide kulude abikõlblikkuse 

lõppkuupäevaks 31. juuli 2019. a. 

 

4. Kehtestada taotlusvooru vahendite mahuks 500 000 eurot. 

 

5. Kehtestada maksimaalseks toetuseks taotleja kohta 120 000 eurot. 
 

6. Kehtestada minimaalseks toetuseks projekti kohta 10 000 eurot. 
 

7. Toetada taotlusvooru raames  määruse § 7 lõike 1 punktis 2 nimetatud tegevusi, mis 

viiakse läbi koostöös kompetentsikeskuse tegevusvaldkonnas tegutseva(te) 

ettevõtja(te)ga tõhusa koostöö projektina, lähtudes komisjoni määruse (EL) nr 

651/2014 (edaspidi üldine grupierandi määrus)  artikli 2 punkti 90 „tõhusa koostöö“ 

definitsioonist. Projekti võib kaasata lisaks ettevõtjatele ka teisi partnereid. 
 

8. Kehtestada maksimaalseks toetuse määraks 85%. Kui toetus on käsitletav vähese 

tähtsusega abina (edaspidi VTA) või riigiabina, lähtutakse määruse § 10 lõigetes 9-10 

ja 13-15 sätestatud tingimustest. 
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9. Toetus ettevõtjale või muule partnerile, välja arvatud teadusuuringute ja teadmiste 

levitamisega tegelevale organisatsioonile, on käsitletav VTA-na või kui VTA määr on 
ületatud, on taotletav toetus käsitletav riigiabina. 
 

10. Olenevalt projekti olemusest ja kompetentsikeskuse rollist projektis võib toetus olla 
käsitletav riigiabina ka toetuse taotlejale. 
 

11. Toetusmäär VTA andmise korral on 85% abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 

200 000 eurot VTA saaja kohta. 
 

12. Määrata projektide maksimaalseks pikkuseks üks aasta.  

 
13. Projekti eesmärgi ja tulemuste levitamine üldisel tasemel on toetuse saajale 

kohustuslik. 
 

 
 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Jaak Aab 

Riigihalduse minister 


