
 

Vähese tähtsusega abi (VTA) arvestamise juhend (uuendatud detsember2019) 
 

 
 
 
Vähese tähtsusega abi (VTA) arvestamise juhend klastritele ja klastri 
partneritele 
 
Vastavalt klastrite arendamise toetuse meetme määrusele käsitletakse meetme määruse § 6 lg 2 p 1, 
1¹ ja 2 tegevuste (arendustegevuste läbiviimine, arendusprojektide läbiviimine ja ühisturundus 
tegevuste läbiviimine ja koordineerimine) toetamiseks  antud toetust vähese tähtsusega abina (VTA), 
mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (El) nr 1407/2013, 18.12.2013, milles 
käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes (ELT L 352, 24.12.2013 lk 1), ja «Konkurentsiseaduse» §-s 33 sätestatut.  
 
Senisele praktikale (periood 2007-2013) tuginedes toimub VTA arvestamine järgnevalt: 

a) Klastri organisatsiooni tegevuste elluviimise personalikulu on klastri organisatsiooni VTA; 
b) Ülejäänud kulud on suunatud koostöötegevustele ja neist saavad kasu klastri partnerid, 

mistõttu ülejäänud tegevuste elluviimise kulud jaotatakse võrdselt kõigi klastri partnerite 
(ettevõtjate, teadus- ja haridusasutuste, MTÜde) vahel; 

c) Mitteettevõtjatest partneritele (teadusasutused, mittetulunduslikud organisatsioonid) 
antavat abi ei loeta VTA-ks, sest nende roll projektis ei ole seotud nende äriliste tegevustega 
ja eesmärkidega, mistõttu ei vasta see riigiabi tunnustele; 

d) Klastri organisatsiooni ja ettevõtluspartnerite VTA  kantakse peale rahastamisotsuse tegemist 
riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse  (RAR). 
 

VTA korrigeerimine ja muutmine 
 

- Projekti jooksul toimuvate aruannete esitamise järel peetakse arvestust  tegelikult kasutatud 
VTA summa üle (sh kui on toimunud muutused klastri liikmete hulgas), arvestust peetakse iga 
esitatud aruande järel ning vastav jaotus esitatakse teadmiseks klastri organisatsioonile EASi 
poolt peale aruande kinnitamist. Arvestust ei kanta RARi; 

- Projekti lõpus korrigeeritakse partnerite VTA vastavalt projekti tegelikule kulude jaotusele 
ning korrigeeritakse VTA summad RARis. 

 
VTA muutmine 
 

- Toimub ainult siis, kui muudetakse rahastamisotsust ning seoses sellega muudetakse projekti 
toetuse summat või selle jaotust klastri organisatsiooni personalikulude ja muude kulude 
vahel. Arvestus kantakse RARi. 

 
VTA arvestus partneri lahkumise korral 
 

- Lahkuva partneri VTA summaks jääb proportsionaalne osa sellest summast, mis oli projekti 
käigus selle partneri poolt reaalselt kasutatud (vastavalt lahkumise ajaks EASile esitatud 
aruannetes kajastatud kuludele). Lahkunud partneri VTA summa korrigeeritakse RARis. 
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VTA arvestus liituva partneri korral 
 

- Projekti raames seni veel kasutamata partneritele minev VTA jagatakse proportsionaalselt 
ümber  ning arvestatud summa on liitunud partneri VTA, mis kantakse RARi. 

 
 
VTA arvestamise üldised põhimõtted 

- Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul. Tähele 
tuleb panna, et 200 000 eurone ülempiir kehtib kõigist erinevatest allikatest antud vähese 
tähtsusega abi kohta kokku. Näiteks, kui ettevõtja on saanud vähese tähtsusega abi nii 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest, Keskkonnainvesteeringute Keskusest kui ka 
Töötukassast, siis kõik need toetused kokku ei tohi ületada 200 000 eurot. 

- VTA arvestus on kontsernipõhine, mistõttu tuleb VTA kontrollimiseks EASile esitada nii 
taotleja kui ka partnerite kontsernipuu; 

- Abi ei anta raskustes olevale ettevõttele vt nõuded partnerile. 
 
Kasulikud lingid 

- KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1407/2013, 18. detsember 2013, milles käsitletakse 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes (VTA määrus) 

- Klastrite arendamise toetamise tingimused ja kord (klastri määrus) 
- Rahandusministeerium sh KKK ja riigiabi register 
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