Seletuskiri
Ettevõtlusministri määruse „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise
tingimused ja kord“ eelnõu juurde
1.

Sissejuhatus

Käesoleva määruse abil viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“
(edaspidi rakenduskava) prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme „Ettevõtlikkuse
kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine“ tegevuse
„Turisminõudluse suurendamine“ (edaspidi meetme tegevus) alategevuse „Rahvusvaheliste
sündmuste ja konverentside toetamine” (edaspidi toetusskeem) eesmärke.
Määruse eelnõu on koostatud perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi
struktuuritoetuse seadus) § 14 alusel.
Eelnõu panustab järgmistesse rakenduskava tulemus- ja väljundnäitajatesse:
Tabel 1. Rakenduskava tulemusnäitajad.
Näitaja

Mõõtühik

Sihttase
2023

Andmete
allikas

Kogumise sagedus

Eksportivate
ettevõtete arv

Ettevõte

15700

Statistikaamet

Kord aastas

Toetusskeem panustab meetme tegevuse väljundindikaatori saavutamisse, milleks
on
turundustegevuste arv. Indikaatori algväärtus on 0, sihtväärtus 2018. aastal 15 ning 2023. aastal
sihtväärtus 30 (kumuleeruvalt).
Tabel 2. Meetme tegevuse turisminõudluse suurendamine väljundindikaatorid
Väljundindikaator korraldatud turundustegevuste arv
Meetme
tegevuse Algtase
Sihttase
Sihttase
Sihttase
Sihttase 2023a
turisminõudluse suurendamine
2016 a
2018 a
2020a
alategevused
Turisminõudluse suurendamine
0
175
280
380
380
Rahvusvaheliste konverentside ja
sündmuste toetamine
Rahvusvaheliste suursündmuste
toetamine

0

5

15

30

30

0

0

5

10

10

1

Turisminõudluse
suurendamine kokku

0

180

300

420

420

Eelnõu aitab kaasa „Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020” (edaspidi
turismiarengukava) eesmärgi saavutamisele: Eesti turismiatraktsioonid ja Eestis toimuvad
sündmused on rahvusvaheliselt huvipakkuvad ja reisimotivatsiooni loovad. Toetatud
konverentside, kultuuri- ja spordisündmustega (edaspidi sündmus) lisandub aastaks 2020
kokku vähemalt 300 000 välisturistide ööbimist majutusettevõtetes.
Toetusskeemi väljatöötamisel on lähtutud perioodi 2007-2013 struktuurivahenditest rahastatud
meetme „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamine“ (majandus- ja
kommunikatsiooniministri 02.11.2009 määrus nr 106) rakendamise tulemustest. Perioodi 20072013 „Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise“ meetme raames toimus 4
taotlusvooru. Kokku toetati 88 taotlust 3,51 miljoni euro ulatuses, millele lisandus taotlejate
omafinantseering. Toetuse abil korraldatud sündmuste tulemusena lisandus Eestis kokku 250
600 väliskülastajate poolt veedetud ööd, sündmustel osales kokku ligi 92 000 väliskülastajat.

Toetusskeemi mõjud väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Eesti Konjuktuuriinstituudi läbi viidud kultuuri- ja spordisündmuse regionaalse majandusliku
mõju uuringus1 tuuakse välja sündmuse majandusliku mõju komponendid, milleks on sündmust
külastavate inimeste arv ja kulutused, sündmuse ja regiooni maine, sündmuse programm,
korraldajate professionaalsus ja turunduslik kompetents. Nimetatud uuringus analüüsiti 20
sündmust, millest 6 olid spordisündmused ja 14 kultuurisündmused. Kokku külastas uuringu
raames analüüsitud sündmuseid üle 230 000 inimese. 2014. a viidi täiendavalt läbi „Rally
Estonia regionaalse majandusliku mõju analüüs“, mille järgi osales sündmusel ligikaudu 30
000 pealtvaatajat, kellest mobiilipositsioneeringu andmetel olid 4600 välisturistid.

„Eestis toimuvate kultuuri- ja spordiürituste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs“
[http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Kultuuri-_ja_spordisundmuste_majanduslik_moju.pdf],
Kultuuriministeerium ja Eesti Konjuktuuriinstituut, 2012
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Kõiki uuringus analüüsitud sündmusi võib pidada toimumise sihtkohale väga oluliseks, sest
ilma nendeta ei külastanuks piirkonda keskmiselt 64% küsitletutest. Sihtkohas tegutsevad
ettevõtted hindasid sündmuse mõju regiooni maine ja tuntuse kujundamisel väga kõrgeks.
Uuringus on välja toodud, et kohalikud ettevõtted teenivad sündmuse toimumise ajal üle 40%
lisatulu.
Vastavalt uuringu andmetele kestab üks sündmus keskmiselt 4 päeva, külastajad viibivad
sihtkohas keskmiselt 2,8 päeva ja 1,5 ööd. Keskmiselt kulutab üks külastaja sündmuse ajal
piirkonnas 80 eurot. Uuringus tuuakse välja, et iga eelarvesse panustatud euro tõi piirkonda
täiendavalt 4 eurot. Sündmuse keskmine majanduslik mõju oli üle 600 000 euro. Majanduslik
mõju on seda suurem, mida rohkem osaleb sündmusel väliskülastajaid ning mida rohkem
teenuseid pakuvad piirkonna ettevõtted.
Sarnaselt kultuuri- ja spordisündmustele omavad rahvusvahelised konverentsid olulist mõju
väliskülastajate ööbimiste arvu ja kulutuste suurendamisele, sealhulgas turismimadalhooajal.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tellitud „Konverentsiturismi arendamise analüüsi“2 ning
Tallinna konverentsidelegaadi uuringu3 andmetel oli keskmine konverentsi külastaja Eestis
viibimise kestvus 4,2 ööd ning keskmine kulutus reisi kohta 313 eurot. Konverentsil osalejate
kulutused sisaldasid kulutusi toidule, ostudele, kultuuri- ja meelelahutustegevustele, kuid ei
sisaldanud majutus- ja transpordikulusid ning konverentsi osalustasusid.
Samuti toetavad rahvusvahelised konverentsid lennuliinide, hotellide ja teiste teenuste
pakkujate (toitlustus, meelelahutus, vaba aeg) täituvust ning suureneb ettevõtete müügitulu
madalhooajal. Rahvusvaheliste konverentside korraldamine toetab Eesti teadusasutuste ja
ettevõtete rahvusvahelistumist.
Toetusskeemi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Toetusskeemi
eelarve on 5,3 MEURi, mis jaguneb järgnevalt:
1) rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eelarve on 3,2 MEURi;
2) rahvusvaheliste konverentside toetamise eelarve on 2,1 MEURi.
Toetusskeemi eelarvele lisandub taotlejate omafinantseering mahus vähemalt 30% ehk
minimaalselt 2,27 MEURi.
Eelnõuga nähakse ette toetuse andmise tingimused ja määrusespetsiifilised toetuse andmise
menetlusnormid ning toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustused ning rakendusasutuse ja üksuse õigused ja kohustused.
Spordi- ja kultuurisündmuste toetuse taotluste esitamiseks korraldatakse taotlusvoorud ning
konverentside taotluste esitamine toimub jooksvalt. Toetuse andmist on kavandatud ellu viia
üle-eestilisena.
Eelnõu valmistasid ette Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi ministeerium)
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The Right Solution Limited Report to Enterprise Estonia Estonia's Meetings Potential, 2013
Tallinna konverentsidelegaatide uuring 2011, teostaja SIA GfK Custom Research Baltic Eesti filiaal,
http://uuringud.tallinnlv.ee/document.aspx?id=11271
3

3

ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi rakendusüksus).
Eelnõu koostasid ministeeriumi siseturuosakonna peaspetsialist Martti Kalvik (e-post:
martti.kalvik@mkm.ee, telefon: 6 256 464) ja rakendusüksuse tootespetsialist Jane Jakobson
(e-post: jane.jakobson@eas.ee, telefon 738 6005). Eelnõu juriidilise ekspertiisi teostasid
ministeeriumi välisvahendite osakonna struktuurivahendite valdkonna peaspetsialist Anneli
Schmiedeberg (e-post: anneli.schmiedeberg@mkm.ee, telefon: 6 397 618) ja õigusosakonna
õigusnõunik Ulla Saar (e-post: ulla.saar@mkm.ee, telefon 6 256 351).
Seletuskirja koostas ministeeriumi siseturuosakonna peaspetsialist Martti Kalvik (e-post:
martti.kalvik@mkm.ee, telefon: 6 256 464).

2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb kuuest peatükist ja 28 paragrahvist. Peatükid jagunevad järgmiselt:
1. Üldsätted
2. Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr
3. Nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele
4. Toetuse taotlemine ja taotluste menetlemine
5. Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused
6. Toetuse saaja, partneri ning rakendusüksuse õigused ja kohustused
1. peatükk
Üldsätted
Eelnõu 1. peatükis sätestatakse määruse kohaldamisala ja toetuse andmise eesmärgid ja
tulemused, määratakse rakendusasutus ja –üksus ning tuuakse välja vähese tähtsusega abi ja
riigiabi andmise tingimused.
Eelnõu §-s 1 kehtestatakse määruse eelnõu rakenduskava prioriteetse suuna „Väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
meetme „Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna
arendamine“ tegevuse „Turisminõudluse suurendamine“ alategevuse „Rahvusvaheliste
sündmuste ja konverentside toetamine” elluviimiseks toetuse andmise ja kasutamise tingimused
ja kord.
Toetuse andmisel lähtutakse turismiarengukava ja rakenduskava eesmärkidest. Rakenduskava
näeb ette, et Euroopa Liidu (edaspidi: EL) struktuurifondidest toetatavad tegevused peavad
aitama kaasa Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime kasvule.
Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste ning konverentside toetamisega panustatakse
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020“ Euroopa Liidu (EL) vahendite
kasutamise eesmärgi „VKEd on orienteeritud kasvule ja ekspordile“ tulemusnäitajate (VKE-de
poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta ja eksportivate ettevõtete arv) saavutamisse läbi
sündmuste mõjuahela. Turismisektori lisandväärtus on madalam Eesti keskmisest. Selle
põhjuseks on kõrge hooajalisus, suur tööjõuvajadus ning sõltuvus naaberturgudest. Uute
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külastajate leidmine kaugematelt turgudelt on kulukas. Sündmuste ja konverentside toetamine
aitab tagada sündmuste jätkusuutlikkuse ja loob põhjuseid nii Eesti esmakordseks kui ka
korduvkülastuseks. Sündmuste ja konverentside külastajate loodud ööbimised ning piirkonda
jäetud turismitulu vähendavad turismi hooajalisust ja madalhooaja mõjusid (hooajalised
töökohad aastaringseks, stabiilsem täituvus madalhooajal jms), mis omakorda kasvatavad
VKE-de lisandväärtust ja sündmuse korraldusse kaasatud eksportivate ettevõtete arvu.
Turismisektor pakub mitmekesiseid võimalusi nišitoodete ja nn elustiili ettevõtete loomiseks
ning nende osutatavate teenuste pakkumiseks väliskülastajatele. Konverentside puhul kujuneb
elujõuline koostöövõrgustik välja assotsiatsioonide või teaduskeskuste ümber, kaasates
konverentsi korraldusbürood ja konverentse teenindavad ettevõtted. Ühtlasi kasvab Eesti
valdkondlik konkurentsivõime järgnevate samalaadsete sündmuste ning konverentside
toimumiseks Eestis.
Sündmuste ja konverentside toetamisega ei kaasne uute VKE-de loomist toetuse saamise
eesmärgil, kuivõrd toetuse osakaal rahvusvahelise sündmuse või konverentsi kogueelarvest
jääb vahemikku 10-20%. Sündmustel ja konverentsidel on palju vältimatuid kulusid, ilma
milleta ei ole võimalik sündmust või konverentsi korraldada. Toetuse tingimustes on jälgitud,
et toetuse abiga loodaks turundustegevuste kaudu uut väärtust ja arendataks toodet selliseks, et
see oleks atraktiivne korduvkülastusteks välisturgudelt ning et sündmuse korraldusse oleks
kaasatud selle toimumise piirkond ja teenuseid pakkuvad VKE-d. Kõik see kokkuvõttes aitab
kaasa sündmuse jätkusuutlikkuse kasvule iseseisvalt toimetulekuks peale toetusperioodi lõppu.
Eelnõu §-s 1 sätestatakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmisel järgitavad õiguslikud alused
ja neid sätestavad dokumendid. Määrusega antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa
Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 (edaspidi: vähese tähtsusega abi määrus) mõistes.
Kultuurisündmusele antav toetus on kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks
antav abi komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 mõistes või vähese tähtsusega abi.
Spordisündmustele antav abi on vähese tähtsusega abi või on toetus käsitletav riigiabina
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõike 1 järgi, mispuhul järgitakse toetuse andmisel
konkurentsiseaduse §-s 34¹ sätestatut.
Abi saajaks on vastavalt eelnõu § 10 toetuse saaja ja partner. Juhul kui taotlejale ja partnerile
antav abi on vähese tähtsusega abi, arvestatakse abi taotlejale ja partnerile kontserni ulatuses.
Konverentsi korraldamiseks antav abi on vähese tähtsusega abi.
Kultuurisündmuse korraldamiseks on taotlejal võimalik valida kas vähese tähtsusega abi või
kultuuriabi. Peamiseks valikukriteeriumiks on eelnõu § 9 lõikes 7 ning § 10 lõigetes 4 ja 5
sätestatud vähese tähtsusega abi piirmäärad ja selle vaba jääk ning lõikes 7 täpsustatud
tingimused omafinantseeringule.
Spordisündmuse korraldamiseks antav abi on üldjuhul vähese tähtsusega abi. Juhul, kui selle
vaba jääk ei võimalda toetust taotleda, on taotlejal võimalik Euroopa Komisjonile esitada
taotlus riigiabi loa saamiseks, esitades taotlusvormil ingliskeelse projekti kokkuvõtte ning
põhjendused loa saamiseks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 lõikele 1.
Vastavalt eelnõu § 14 lõikele 9 pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg aja võrra, mille jooksul
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Euroopa Komisjon vastavat riigiabi teatist menetleb. Vastavalt eelnõu §-le 14 lõikele 8 ei tee
rakendusüksus taotluse rahuldamise otsust enne, kui Euroopa Komisjon on teinud või kui
loetakse, et ta on teinud riigiabi teatise kohta lubava otsuse. Pärast nimetatud otsuse tegemist
Euroopa Komisjoni poolt märgitakse vastav teave taotluse rahuldamise otsuses.
Eelnõu §-s 2 määratletakse toetuse andmise eesmärgid ja tulemused.
Määruse §-s 2 nimetatakse toetuse andmise eesmärk ja tulemused. Toetuse andmise eesmärk
on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toimumise sihtkohana.
Sündmuste ja konverentside toetamise tulemusel suureneb väliskülastajate ööbimiste arv Eesti
majutusettevõtetes, kasvab Eesti kui sündmuste ja konverentside toimumise koha tuntus,
koostöö sündmuste ja konverentside korraldajate ja turismiteenuste pakkujate vahel ning
kasvab sündmuste jätkusuutlikkus.
Rahvusvahelised sündmused ja konverentsid omavad olulist reisimotivatsiooni Eesti
külastamiseks ning toetuse abil suureneb väliskülastajate ööbimiste arv ja kulutused sihtkohas.
Lisaks aitab toetus kaasa sündmuste professionaalsele turundusele, suurendades sündmuse
atraktiivsust sihtgruppidele. Toetuse kaudu arendatakse konverentside ja sündmuste
korraldajate ning ettevõtjate koostööd kvaliteetsema pakkumise ja tervikliku külastuselamuse
tagamiseks ning selle tulemusel suureneb väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi
VKE-de) eksport ja konkurentsivõime välisturgudel. Sündmuste ja konverentside
korraldamisega Eestis vähenevad madalhooaja mõjud ning paraneb sihtkoha maine.
Joonis 1. Sündmuste mõjuahel
Suureneb
väliskülastajate
arv
Suureneb VKE-de
konkurentsivõime
ja lisandväärtus

Lisanduvad
korduvkülastused

Paraneb riigi ja
sihtkoha maine

Suureneb
väliskülastajate
ööbimiste koguarv

Suurenevad
väliskülastajate
kulutused sihtkohas

Vähenevad
madalhooaja mõjud,
säilitatakse töökohti

Eelnõu §-s 2 punktis 3 nimetatud väljundnäitajaks on korraldatud turundustegevuste arv läbi
toetatud rahvusvaheliste sündmuste ning konverentside. Iga konverents peab projekti jooksul
läbi viima turundustegevusi vähemalt ühel välisturul, sündmuse turundustegevusi viiakse läbi
vähemalt ühel turismiarengukavas nimetatud prioriteetsel sihtturul (vt eelnõu § 6 selgitus).
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Kuna minimaalselt on iga sündmus või konverents võrdsustatud vähemalt ühe
turundustegevusega, on toetuse andmise tingimuste panus rakenduskava väljundnäitaja
„korraldatud turundustegevuste arv“ sihttasemete saavutamisse vähemalt samaväärne toetatud
projektide arvuga.
Eelnõu §-s 3 nimetatakse meetme rakendusasutus ja rakendusüksus.
Määruse rakendamisel täidab rakendusasutuse ülesandeid ministeerium ja rakendusüksuse
ülesandeid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.
Eelnõu §-s 4 kehtestatakse vaide esitamise tingimused.
2. peatükk
Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse määr
Peatükk kehtestab määruse raames toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkuse, projekti
abikõlblikkuse perioodi, toetuse piirmäära ja osakaalu ning nendega seotud tingimused.
Eelnõu §-s 5 kehtestatakse määruse raames toetatavad tegevused.
Määruse alusel toetatakse järgmisi tegevusi: Toetust antakse projektile, millega kavandatakse
ja viiakse läbi Eestis toimuv rahvusvaheliselt huvipakkuv kultuurisündmus, spordisündmus või
konverents.
Eelnõu §-s 6 kehtestatakse nõuded toetatavale sündmusele ning konverentsile.
Toetatav konverents peab täitma meetme eesmärki ja panustama toetuse andmise tulemuste
saavutamisse ning aitama kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele. Toetatava konverentsi
minimaalne väliskülastajate ööbimiste koguarv peab olema väljaspool Harjumaad vähemalt
300 või Harjumaal vähemalt 500. Konverentsi programm peab kestma vähemalt kolm päeva
ning toetatav konverents peab toimuma Eestis. Taotleja peab kaasama konverentsi
kavandamisse ja läbiviimisse väliskülastajaid teenindavad VKEd.
Sarnaselt toetavale konverentsile peab toetatav sündmus täitma meetme eesmärki ja panustama
toetuse andmise tulemuste saavutamisse ning aitama kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse
suurenemisele. Nõudena on kehtestatud, et projektide raames tehakse turundustegevusi
vähemalt ühel turismiarengukavas nimetatud prioriteetsel sihtturul. Prioriteetseteks
sihtturgudeks perioodil 2014-2020 on Soome, Rootsi, Norra, Läti, Venemaa, Saksamaa ja
Suurbritannia. Sündmuse raames peab väliskülastajate ööbimiste minimaalne koguarv olema
vähemalt 1000. Sündmuse kestvus peab olema ühtse programmiga vähemalt kaks järjestikust
päeva. Antud nõude eesmärgiks on suurendada väliskülastajate Eestis viibimise kestvust.
Toetatakse sündmusi, mida korraldatakse Eestis. Toetatav sündmus peab olema
rahvusvaheliselt huvipakkuv ning sündmust kajastatama rahvusvahelises meedias.
Rahvusvahelise meedia all on mõeldud telemeediat, trükimeediat, veebikanaleid,
sotsiaalmeedia kanaleid jms.
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Lisaks kehtestatakse tingimus, et toetatava konverentsi toimumise aeg ei ole varasem kui 4
kuud peale taotluse esitamist ning sündmuse toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud pärast
taotlusvooru avamist. Nimetatud tingimus on suunatud eelkõige toetuse ergutava mõju
suurendamisele, välistades võimaluse taotleda toetust juba toimuva konverentsi ja sündmuse
toetamiseks.
Sarnaselt konverentsidele peab taotleja kaasama sündmuse kavandamisse ja läbiviimisse
väliskülastajaid teenindavad VKEd. Tingimus on seotud eesmärgiga suurendada koostööd
sündmuste korraldajate ning väliskülastajaid teenindavate VKEde vahel.
Toetatava sündmuse ja konverentsi turundusmaterjalid peavad lähtuma rakendusüksuse
väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist. Lisaks
turunduskontseptsiooni sümboolikale lähtutakse sündmuse ja konverentsi turundamisel
turunduskonteptsiooni väärtustest ja lugudest. Toetuse saaja peab korraldama sündmuse eel ja
ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse toimumiskohas teavituse veebilehest
visitestonia.com.
Eelnõu § 7 määratleb määruse abikõlblikud kulud ja seonduvad tingimused.
Abikõlblikud on taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud tegevuste elluviimiseks vajalikud
kulud, mis vastavad Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 “Perioodi 2014–
2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning
finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-s 2 ning
käesolevas määruses sätestatud tingimustele. Lisaks kehtestab eelnõu perioodi, mille jooksul
peab abikõlbliku kulu eest olema tasutud. Vastavalt eeltoodule peab abikõlblik kulu olema
tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti
abikõlblikkuse perioodi, kuid mitte hiljem kui 31 augustil 2023. a. Abikõlbliku kulu eest
tasumisel pärast eelnõus sätestatud tähtaegu ei ole kulu võimalik struktuurivahenditest
hüvitada.
Eelnõu §-s 7 lõikes 3 punktis 1 sätestatakse, et abikõlblikud on turunduskulud välisriikides (nt
reklaami ja reklaammaterjalide tootmise ja levitamise, e-turundusega ja müügikanalite
parendamisega seotud kulud), kuid vastavalt § 7 lõikele 4 punktile 16 ei ole abikõlblikud
sündmusel kohapeal jagatavad turundusmaterjalid ega muud kohapealsed jaotusmaterjalid.
Sündmuse või konverentsi korraldaja saab kohapeal jagada Eestit ja piirkonda tutvustavaid
trükiseid, mis on kättesaadavad turismiinfokeskustes või EAS Turismiarenduskeskuses ning
kasutada elektroonselt visitestonia.com lehelt leitavaid kehtiva Eesti turunduskontseptsiooni
elemente (nt Eestit tutvustavad videod, fotod, lood Eesti inimestest, visitestonia.com bännerid
jne), mille esitamisega seotud kulud on abikõlblikud vastavalt eelnõu § 7 lõikele 3 punktile 11.
Samuti on abikõlblikud kulud, millega tagatakse § 6 lõikes 1 punktis 9 ja lõikes 2 punktis 10
esitatud nõue korraldada sündmuse eel ja ajal sündmuse turunduskanalites ning sündmuse
toimumiskohas teavitus veebilehest visitestonia.com.
Vastavalt § 7 lõikele 3 punktile 1 on ruumide rent abikõlblik sündmuse eel toimuvatel
turundusüritustel välisriikides. Sama paragrahvi lõike 3 punktides 5 ja 8 on abikõlblikuks
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nimetatud sündmuse toimumiskoha rent sündmuse ajal, samuti sündmuse ava- ja lõpuürituse
ruumide rendikulu.
Vastavalt § 7 lõike 3 punktile 2 on abikõlblikuks kuluks kogu projekti abikõlbliku perioodi
jooksul kuni sündmuse või konverentsi lõppemiseni sellel osalevate välisriikidest saabuvate
sündmuse või konverentsi toimumisega otseselt seotud isikute transpordi- ja majutuskulud, sh
nt sündmusele või konverentsile eelnev delegatsiooni visiit. Abikõlblikuks kuluks ei ole
võistlejate, esinejate ja teiste sündmusega seotud isikute pereliikmete või meeskonnaliikmete
kulud, kui nende osalus ei ole nõutud sündmuse või konverentsi korraldamise reeglistikus.
Kultuurisündmuse abikõlblikud kulud, mida toetatakse kultuuriabina, peavad vastama üldise
grupierandi määruse artiklile 53 punktile 5 d, mis sätestab muuhulgas abikõlblikeks kuludeks
kultuuriprojekti või -tegevusega otseselt seotud tegevuskulud, rendikulud, reisikulud, kulud
seoses
juurdepääsuõigustega
autoriõigustega
kaitstud
teostele
ja
muule
intellektuaalomandiõigustega kaitstud sisule, reklaamikulu ja kulud, mis on kantud vahetult
projekti või tegevuse tulemusel.

Eelnõu §-s 8 kehtestatakse projekti abikõlblikkuse periood.
Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal
peavad projekti tegevused algama ja lõppema, tingimusel, et projekti tegevused lõpetatakse
hiljemalt 2023. aasta 31. augustil. Konverentsi elluviimiseks antav projekti abikõlblik periood
on kuni 60 kuud ja projekti tegevused sündmuse korraldamiseks viiakse ellu kuni 48 kuu
jooksul alates taotluse esitamisest. Ajaline erisus on tingitud sellest, et konverentsid märgitakse
rahvusvaheliste assotsiatsioonide kalendritesse juba 4-5 aastat enne selle toimumist ning
taotleja vajab kindlust toetuse olemasoluks pikema perioodi peale (kuni 60 kuud) ette. Kultuurija spordisündmuste puhul on ajavahemik üldjuhul lühem, piirdudes kuni 48 kuuga enne
sündmuse toimumist. Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluses märgitud ja taotluse
rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast, kuid mitte varem kui taotluse
rakendusüksusele esitamise kuupäevast ning lõpeb taotluses märgitud ja taotluse rahuldamise
otsuses sätestatud kuupäeval.
Eelnõu §-s 9 määratakse toetuse maksimaalne summa, osakaal ning seonduvad tingimused.
Taotletava toetuse maksimaalne summa ühe kultuuri- või spordisündmuse kohta on 65 000
eurot ning konverentsi kohta 30 000 eurot. Toetuse minimaalne summa ühe kultuuri- või
spordisündmuse kohta on 20 000 eurot ning konverentsi kohta 15 000 eurot. Toetuse
maksimaalne osakaal projekti kohta on 70% abikõlblikest kuludest ja omafinantseeringu määr
on minimaalselt 30% abikõlblikest kuludest.
3. peatükk
Nõuded taotlejale, partnerile ning taotlusele
Peatükis kirjeldatakse, millistele nõuetele peavad vastama nii taotleja kui ka partner ning
millised on taotleja kohustused.
9

Eelnõu §-s 10 esitatakse nõuded taotlejale ja partnerile.
Vastavalt eelnõu tingimustele saab toetuse taotlejaks olla Eestis registreeritud riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutus ning juriidiline isik.
Samuti kehtestatakse vähese tähtsusega abi määrusest tulenevad piirangud taotlejale ning
partnerile.
Kui taotleja on projektile või projekti osadele tegevustele taotlenud toetust samal ajal mitmest
meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest, siis kohustub
taotleja esitama sellekohase teabe. Teabest peab detailselt nähtuma, millisele projekti
tegevusele on muust rahastamisallikast toetust taotletud.
Taotlejale ja partnerile antud vähese tähtsusega abi ei tohi kogusummana jooksva
majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul ületada 200 000 eurot.
Juhul kui taotleja või partner on saanud vähese tähtsusega abi 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) alusel, ei tohi taotlejale või partnerile nimetatud
määruse ja VTA määruse alusel jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul
antud vähese tähtsusega abi kogusumma koos käesoleva määruse raames taotletava toetusega
ületada 500 000 eurot.
Vähese tähtsusega abi hulka loetakse ka muu avaliku sektori rahaline panus käesoleva projekti
omafinantseeringus.
Vastavalt eelnõu § 9 lõikele 7, ei või kultuurisündmustele käesoleva määruse alusel antav toetus
kultuuriabina ning muu avaliku sektori rahaline panus moodustada kokku rohkem kui 80%
projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja peab esitama andmed täiendavate finantsallikate kohta
(erasektori rahaline panus, piletitulu vms) vähemalt 20% ulatuses projekti abikõlblikest
kuludest, võttes samal ajal arvesse ka projekti 30%-list omafinantseeringu nõuet. Kultuuriabina
toetatavale kultuurisündmusele erinevatest avaliku sektori vahenditest antav toetus koos
käesoleva määruse alusel antava kultuuriabiga ei tohi ületada ühe sündmuse kohta kokku 1
miljonit eurot. Taotluse rahuldamise korral vastavalt eelnõu paragrahvile 18 rahuldatakse
abikõlblikud kulud eelnõu paragrahvi 20 lõike 6 alusel kuni 1 miljoni euro täitumiseni.
Eelnõu §-s 11 kehtestatakse taotleja kohustused.
Lisaks § 11 loetelus toodule on taotleja kohustatud täitma struktuuritoetuse seaduse § 21 lõikes
2 sätestatud kohustusi.

Eelnõu § 12. Nõuded taotlusele.
Lisaks taotluse menetlemise määruse § 4 lõikes 2 sätestatud kinnitustele peab taotlus muuhulgas
sisaldama tegevuste lühikirjeldust, sündmuse või konverentsi programmi, turundustegevuste
kirjeldust, klienditeekonna analüüsi, tegevuste kirjeldust sihtkoha tutvustamiseks ning andmeid
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projekti planeeritavate tulemuste ja mõjude kohta valdkonnale, piirkonnale ning
turismisektorile.
Taotluses esitatud taotleja üldandmed peavad sisaldama vähemalt järgnevat informatsiooni:
taotleja nimi, juriidiline vorm, registrikood, käibemaksukohustuslase number, postiaadress,
telefoninumber, e-posti aadress, veebiaadress esindusõigusliku isiku nimi ja ametikoht. Taotlus
peab sisaldama ka partneri poolt läbi viidavate tegevuste kirjeldust ja tema rahalist panust;
sündmuse või konverentsi külastajate teenindamisse kaasatud organisatsioonide ja ettevõtete
üldandmeid ning koostööpõhimõtete kirjeldust.
4. peatükk
Toetuse taotlemine ja taotluste menetlemine
Peatükis kirjeldatakse taotluse menetlemise ning taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks
tunnistamise tingimusi, projekti valikukriteeriumeid ja valiku korda. Peatükk kehtestab ka
tingimused ja korra hindamiskomisjoni moodustamiseks, taotluste menetlemisega seonduvalt,
sealhulgas taotluste rahuldamiseks, rahuldamata jätmiseks, osaliseks või kõrvaltingimustega
rahuldamiseks ning taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ja kehtetuks tunnistamiseks.
Eelnõu § 13. Taotlusvooru avamine, toetuse taotlemise tähtaeg ja taotluse esitamise viis.
Konverentside toetuse taotluste esitamine toimub jooksvalt. Spordi- ja kultuurisündmuste
toetuse taotluste esitamiseks korraldatakse taotlusvoorud. Sündmuste taotlusvooru maht ja
konverentside aastase eelarve maht jooksvaks taotlemiseks lähtub turismiarengukava
rakendusplaanist.
Eelnõu § 14 kirjeldab, kuidas toimub taotluse menetlemine.
Taotluse menetlemine koosneb taotluse registreerimisest, taotluse menetlusse võtmisest ja
läbivaatamisest, selgituste ja lisainformatsiooni või taotluse täienduste ja muudatuste
küsimisest, taotluse hindamisest, taotluse osalise või täieliku rahuldamise või rahuldamata
jätmise otsuse tegemisest.
Antud paragrahvis sätestatakse taotluse menetlusprotsessi käigus rakendusüksuse poolt
läbiviidavad tegevused ja tähtajad ning nendega kaasnevad tingimused.
Eelnõu § 15 kehtestab, millistel tingimustel on võimalik taotleja, partner ja taotlus nõuetele
vastavaks tunnistada, samuti asjaolud, mille esinemisel ei tunnistata taotlust nõuetele vastavaks.
Eelnõu § 16 lõike 1 kohaselt võib rakendusüksus moodustada taotluse hindamiseks
hindamiskomisjoni. Samuti on rakendusüksusel õigus kaasata eksperte, kes peavad kooskõlas
korruptsioonivastase seadusega deklareerima oma erapooletust ning sõltumatust hinnatavatest
taotlustest, taotlejatest ja partneritest. Seotuse olemasolul on isik kohustatud ennast
haldusmenetluse seaduse §-s 10 toodud tingimustel ja korras taandama.
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Eelnõu § 17 kehtestab projektide valikukriteeriumid, millede lõikes nõuetele vastavaks
tunnistatud taotlusi hinnatakse.
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotluseid hinnatakse hindamismetoodika alusel, mis on
kooskõlastatud rakendusasutusega. Taotluste hindamismetoodika koostamisel lähtub
rakendusüksus järgmistest valikukriteeriumidest, mille osakaalud koondhindest on järgmised:
Valikukriteeriumid

Osakaal koondhindest

Projekti mõju meetme tegevuse tulemuste saavutamisele
Taotleja organisatsiooniline võimekus ja projektimeeskonna
võimekus
Projekti põhjendatus ja projekti ettevalmistuse ning
väliskülastajatele suunatud tegevuste kvaliteet
Projekti tegevuste kuuluvus eelistuste hulka

50%
20%
20%
10%

Hindamisel pööratakse sealhulgas olulist tähelepanu projekti mõjule Eesti kui rahvusvaheliste
sündmuste toimumise sihtkoha tuntuse suurenemisele prioriteetsetel sihtturgudel
ja rahvusvaheliste meediakajastuste ulatusele. Hinnatakse turundustegevuste mahtusid
sihtturgudel; turunduskanalite ja -tegevuste ulatuslikkust ning efektiivsust; Eesti
turunduskontseptsiooni
elementide
kasutamist
sündmuse
turunduskanalites;
meediakajastustesse lisatud sihtkoha tutvustust; turundusmaterjalide sisulist informatsiooni
sihtkoha erinevate turismitoodete ja -teenuste kohta ning samuti sündmuse koostööpartnerite ja
toimumise sihtkoha kaasatust sündmuse turundustegevustesse.
Eelnõu §-s 18 on kirjeldatud taotluse rahuldamise tingimused ja kord.
Kõik taotlused, mis valikukriteeriumite alusel on saanud koondhindeks vähem kui 2,50 ja mis
on mõnes eelnõu § 17 lõike 1 punktides 1-3 toodud valikukriteeriumitest saanud hindeks vähem
kui 2,00, jätab rakendusüksus rahuldamata. Lisaks jätab rakendusüksus rahuldamata ka need
taotlused, mis pingerea alusel ei mahu taotlusvooru eelarve sisse.
Eelnõu §-s 19 on kirjeldatud taotluse rahuldamata jätmise tingimused ja otsuses märgitav info.
Eelnõu § 20 kehtestab, millistel juhtudel ja tingimustel võib taotluse osaliselt või kõrvaltingimusega rahuldada.
Eelnõu §-s 21 nähakse ette taotluse rahuldamise otsuse muutmise tingimused ja kord.
Taotluse rahuldamise otsust muudetakse nii rakendusüksuse kui ka toetuse saaja algatusel
taotluste menetlemise määruse §-s 10 sätestatud tingimustel ja korras.
Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab rakendusüksus 20 tööpäeva jooksul pärast
vastavasisulise taotluse saamist.
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Taotluse rahuldamise otsust võib muuta tagasiulatuvalt, kui see aitab kaasa projekti tulemuste
saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.
Eelnõu §-s 22 on kirjeldatud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise tingimused.
Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse osaliselt või täielikult kehtetuks vastavalt
struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikele 3 või sama seaduse § 47 lõikele 3.

4. peatükk
Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused
Eelnõu 5. peatükis kirjeldatakse, kuidas toimub toetuse kasutamisega seotud aruannete
esitamine ning millised on toetuse maksmise tingimused.
Eelnõu § 23 kehtestab toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise tingimused.
Toetuse saaja esitab kahte tüüpi tegevusaruandeid – vahe- ja lõpparuandeid, millede peamised
nõuded on esitatud § 23 lõigetes 5-6. Vahe- ja lõpparuanded esitatakse rakendusüksusele eteeninduse kaudu.
Aruandlusperioodi pikkus on minimaalselt kolm kuud ja maksimaalselt kaksteist kuud.
Lisaks määrusega sätestatud aruannetele on toetuse saajal kohustus rakendusüksusele esitada
projekti järgseid aruandeid koos vastavate andmete ja informatsiooniga, mille alusel saab
rakendusüksus hinnata antud toetuse abil saavutatud mõju.
Eelnõu § 24 kehtestab toetuse maksmise tingimused.
Toetuse maksmise menetlus koosneb rakendusüksusele maksetaotluse esitamisest,
maksetaotluse menetlemisest ja toetuse maksmisest. Toetuse maksed tehakse vastavalt
ühendmääruse § 14 lõike 1 punktile 1 ja taotluse rahuldamise otsuses toodud tingimustele.
Toetuse saaja esitab rakendusüksusele abikõlblike kulude kuludokumendid ja nende tasumist
tõendavad dokumendid taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud ajaperioodi jooksul, kuid mitte
sagedamini kui kord kvartalis.
Maksetaotluse saamisel kontrollib rakendusüksus kulude abikõlblikkust, kulu eest tasumist
omafinantseeringu ulatuses ning maksetaotluse ja sellega esitatud dokumentide nõuetele
vastavust.

6. peatükk
Toetuse saaja, partneri ning rakendusüksuse õigused ja kohustused
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Peatükis kirjeldatakse toetuse saaja ja partneri kohustusi ja õigusi, rakendusüksuse õigusi ja
kohustusi ning sätestatakse finantskorrektsioonide tegemise alused.
Eelnõu §-s 25 on esitatud toetuse saaja ning partneri õigused ja kohustused tulenevalt
struktuuritoetuse seadusest.
Eelnõu § 25 kehtestab tingimused projekti elluviimisele muuhulgas, et kui toetuse saaja ega
partner ei pea järgima riigihangete seadust ning tehingu summa käibemaksuta ületab 5000
eurot, peab esitama vähemalt kolm omavahel sõltumatu pakkuja poolt koostatud ja sisu poolest
võrreldavat hinnapakkumist, välja arvatud juhul kui hinnapakkumised esitati koos taotlusega
ning ostetav asi või teenus, samuti ostetava asja või teenuse hind võrreldes taotluses tooduga ei
ole muutunud. Kui kolme sõltumatut hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat
pakkumust ei valita, tuleb esitada sellekohane põhjendus. Juhul kui toetuse saaja või partner on
kohustatud järgima riigihangete seadust, järgima projektiga seotud hangete läbiviimisel
struktuuritoetuse seaduse §-s 26 kehtestatud nõudeid. Kui tehingu hind käibemaksuta jääb
vahemikku 5000 - 9999 eurot, tuleb võtta 3 sõltumatut hinnapakkumist. Kui kolme sõltumatut
hinnapakkumist ei ole võimalik esitada või kui odavaimat pakkumust ei valita, tuleb esitada
sellekohane põhjendus.
Eelnõu §-s 26 on esitatud toetuse saaja ja partneri õigused.
Eelnõu § 27 nimetab ära rakendusüksuse õigused ja kohustused.
Rakendusüksusel on mh õigus kontrollida projekti elluviimist ning nõuda täiendavate andmete
esitamist.
Eelnõu § 28 kohaselt kohaldatakse finantskorrektsioone vastavalt struktuuritoetuste seaduse §dele 45–47 ning ühendmääruse §-dele 21–23.

3. Eelnõu vastavus EL õigusele
Käesoleva eelnõu aluseks on struktuuritoetuse seadus ja selle alusel kehtestatud Vabariigi
Valitsuse määrused (taotluste menetlemise määrus, ühendmäärus).
Käesolev eelnõu on kooskõlas ka struktuuritoetuse seaduse aluseks olevate järgmiste Euroopa
Liidu määrustega:
1.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse
ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu
Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu
Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr
1083/2006;
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2.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1301/2013, mis käsitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgiga
seonduvaid erisätteid ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1080/2006;
3.
Euroopa Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks;
4.
Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes.

4. Määruse mõjud
Käesolev meede on ellu kutsutud turismiarengukava alusel ning aitab kaasa rakenduskava
eesmärkide täitmisele.
Toetusskeemi positiivne mõju väljendub sihtkoha rahvusvahelise tuntuse ja regionaalsel
tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurendamises. Toetuste eraldamise edukuse näitajateks
on Eesti atraktiivsuse ja maine paranemine, rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside arvu
ja ööbimistega külastajate arvu suurenemine, turismihooaja pikenemine.
Meetme tegevus aitab kaasa:
 Eesti ettevõtete ja teadusasutuste rahvusvahelistumisele väliskontaktide arendamise
kaudu;
 turismihooaja pikendamisele, majutusettevõtete täituvuse parandamisele ja muude
turismiettevõtete käibe kasvule madalhooajal;
 sündmuste rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele, aidates parandada sündmuste
professionaalset korraldust ja suurendades sündmuste atraktiivsust sihtgruppidele.
Määruse mõju läbivatele teemadele.
1. Keskkonnahoid ja kliima. Toetatavate sündmuste ja konverentside korraldus peab põhinema
säästva arengu printsiipidel – majandusliku ja sotsiaalse kasu saamisel tuleb arvestada ka eluja looduskeskkonna, ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse vajadusi. Heaolu suurendamine peab
põhinema erinevate vaba aja veetmise võimaluste paremal kättesaadavusel ning tasakaalustatud
keskkonnaressursside tarbimisel.
2. Võrdsed võimalused. Sündmuse korraldajad peavad oma külastajate klienditeekonda
kavandades jälgima, et tagatud oleksid liikumisvõimalused ja sündmusest osavõtt ka
erivajadustega inimestele.
3. Infoühiskond. Sündmuste ja konverentside mõjuhindamisel kasutatakse muuhulgas
mobiilpositsioneerimise andmeid.
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4. Regionaalareng. Toetusskeemi raames eelistatakse sündmusi, mis toimuvad väljaspool
Tallinna ja Harjumaad. Rahvusvaheliste sündmuste korraldamisel on mõjuulatus suurem
piirkondades, kus majutusettevõtete täituvus on keskmisest madalam.
5. Riigivalitsemine. Riigivalitsemise kulud antud toetusskeemi rakendamisel ei kasva. Määruse
ettevalmistamisel tuginetakse olemasolevatele uuringutele ja analüüsidele (uuring „Eestis
toimuvate kultuuri- ja spordiürituste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs“).
Määruse ettevalmistamiseks täiendavaid ressursimahukaid uuringuid ei tellitud.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Käesoleva määruse rakendamisega ei kaasne otseseid kulusid riigieelarvele.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu esitati kooskõlastamisele Rahandus-, Kultuuri-, Sise-, Keskkonna-, Sotsiaal- ning
Haridus- ja Teadusministeeriumile eelnõude infosüsteemi EIS kaudu. Rahandus-, Kultuuri-;
Sotsiaal- ja Haridus- ja Teadusministeerium kooskõlastasid eelnõu märkustega, millega
arvestamine nähtub seletuskirja lisas olevast märkustega arvestamise tabelist.
Toetusskeemi eelnõud on tutvustatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 20142020“ prioriteetsete suundade 4 ja 5 majanduse valdkondliku komisjoni 30. aprilli koosolekul
2015.a.

Urve Palo
ettevõtlusminister

Merike Saks
kantsler
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Lisa 1. Märkustega arvestamine
Ministeeriumide kommentaarid:

MKM vastus:

Kultuuriministeerium:
1.
Eelnõu § 1 lg 1 punktis 3 palume laiendada riigiabi Arvestatud
regulatsioon lisaks konverentsidele ka spordisündmustele
ehk § 5 lg 2 punktis 2 nimetatud tegevusele. Oleme
seisukohal, et ei tohi välistada võimalust spordisündmusele
antava toetuse käsitlemiseks riigiabina, mille osas tuleb
Euroopa Komisjonile esitada vastav teatis. Juhime
tähelepanu, et seletuskirjas on taoline võimalus sätestatud.
2.
Eelnõu § 1 lõikes 5 viidatakse sama paragrahvi Arvestatud
lõikele 5. Ilmselt on tegu eksitusega ning silmas peetakse
lõiget 4.

3.
Palume selguse huvides sätestada eelnõu §-s 1 või Arvestatud
seletuskirjas, keda peetakse määruse mõistes abi saajaks.
Seletuskirjas täpsustatud

4.
Eelnõu § 2 lõikes 1 palume selguse huvides kasutada Arvestatud
mõiste „sündmused“ asemel „kultuuri- ja spordisündmused“.
Tegemist on toetuse andmise eesmärki käsitletava lõikega
ning on oluline sätestada mõisted võimalikult täpselt.
5.
Eelnõu § 2 lõikes 3 osas palume täpsustada Arvestatud
seletuskirjas mõiste „turundustegevused“, eeskätt, kas
turundustegevused on sama, mis rahvusvahelised Seletuskirjas täpsustatud
sündmused ja konverentsid.
6.
Eelnõu § 6 lg 1 punkti 5 ja lg 2 punkti 6 osas palume Arvestatud
seletuskirjas täpsustada sündmuse või konverentsi kestuse
nõuet. Praegune määruse sõnastus annab võimaluse Seletuskirjas täpsustatud
erinevaks tõlgenduseks.
7.
Eelnõu § 6 lg 1 punktis 6 palume konverentsi Mittearvestatud
toimumise nõuet sõnastada analoogselt kultuuri- ja
spordisündmustega, mis on sätestatud sama paragrahvi lg 2 Seletuskirjas sõnastust täpsustatud
punktis 7 ehk konverentsi toimumise aeg ei saa olla varasem,
kui 6 kuud pärast toetuse taotluse esitamist. Juhime
tähelepanu, et seletuskirjas on ka nii sätestatud.
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8.
Eelnõu § 7 lõiget 3 palume täiendada Osaliselt arvestatud. Seletuskirjas
projektijuhtimise, isikliku auto kasutamise ja üldkuludega täpsustatud.
vastavalt ühendmääruse § 9 lõikele 5. Sellest tulenevalt võtta
sama paragrahvi lõikest 4 välja punktid 7 ja 9. Oleme 1) Sündmus või konverents kestab
üldjuhul 2-3 päeva, samas kui
seisukohal, et nimetatud kulud on vajalikud määruse
projekti kestvus jääb vahemikku
eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks ning projektide
48-60 kuud, mistõttu ei ole
elluviimiseks. Vastasel juhul palume nimetatud kulude
sündmuse ja projekti üldkulud
abikõlbmatust seletuskirjas põhjendada.
proportsionaalsed.
2) Nimetatud
kulud
kallutaks
oluliselt
toetuse
osakaalu
turunduskuludelt
korralduskuludele, mis eeldaks
määruses
proportsioonide
kehtestamist selleks, et tagada
toetuse abiga § 2 nimetatud
toetuse andmise eesmärkide
täitmine.
3) Kui juhtub, et sündmus jääb ära,
kuid turunduskulud on tehtud,
saab RÜ teha kaalutletud otsuse
toetust mitte tagasi küsida. Kui
aga sündmus jääb ära ja eelnevalt
on tehtud kuude viisi üldkulusid,
ei ole muud võimalust, kui toetus
tagasi nõuda.
9.
Eelnõu § 7 lg 4 punktis 11 palume toitlustuskulude
abikõlblikkust laiendada lisaks ekskursioonidele ning avaja lõppüritustele ka sama paragrahvi lg 3 punktidele 2 ja 3
ehk välisriikidest saabuvatele isikutele ja välisriikide
ajakirjanikele. Oleme seisukohal, et nimetatud kulud on
vajalikud määruse eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks ning
projektide elluviimiseks. Vastasel juhul palume nimetatud
kulude abikõlbmatust seletuskirjas põhjendada.

Mittearvestatud.
Väliskülastajate
ja
võistlejate
toitlustamine on projekti elluviimise
seisukohast oluline kulu, kuid
arvestades toetuse suurust, kallutaks
toitlustuskulude abikõlblikkus toetuse
proportsioone
turunduskuludelt
korralduskuludele, mis omakorda
eeldaks määruses proportsioonide
kehtestamist selleks, et tagada toetuse
abiga § 2 nimetatud toetuse andmise
eesmärkide
täitmine.
Korralduskulusid
toetatakse
eesmärgiga võimaldada taotlejal
panustada
tootearendusse
ja
väliskülastajate
jaoks
põnevate
lahenduste loomisesse, eesmärgiga
meelitada
väliskülastajaid
ja
kasvatada sündmuse jätkusuutlikkust.
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10.
Eelnõu § 7 lg 4 punkti 16 osas palume seletuskirjas Arvestatud
täpsustada, milliste jaotatavate materjalidega ja millised
kaasnevad kulud ei ole abikõlblikud. Praegune määruse Seletuskirjas täpsustatud.
sõnastus annab võimaluse erinevaks tõlgenduseks, nt Eestit
kui reisisihti tutvustavate materjalide puhul.
11.
Eelnõu § 8 lõike 3 osas palume seletuskirjas Arvestatud
täpsustada, millega on põhjendatud erineva kestusega
abikõlblikkuse periood konverentside ning kultuuri- ja Seletuskirjas täpsustatud.
spordisündmuste puhul.
12.
Eelnõu § 12 lg 2 punkti 5 palume täiendada nõudega Arvestatud
esitada taotluses andmed projekti mõju kohta väikese ja
keskmise suurusega ettevõtetele lähtuvalt prioriteetse suuna Eelnõu § 12 lg 2 punkti 5 täiendatud
eesmärgist.
13.
Eelnõu § 13 lõike 2 ja 3 osas palume seletuskirjas Arvestatud
täpsustada, kuidas kujunevad jooksva taotlemise aastane
eelarve konverentside puhul ning taotlusvooru eelarve Seletuskirjas täpsustatud
kultuuri- ja spordisündmuste puhul.
14.
Eelnõu § 15 lg 4 punktis 3 kirjeldatud asjaolud Arvestatud
palume lisaks taotlejale laiendada ka partnerile ehk taotlus ei
tunnistata vastavaks, kui taotleja või partner mõjutab taotluse
menetlemist.
15.
Eelnõu § 17 lg 1 punkti 1 valikukriteeriumi palume Arvestatud
täiendada projekti mõjuga väikese ja keskmise suurusega
ettevõtetele lähtuvalt prioriteetse suuna eesmärgist.

16.
Eelnõu § 17 lg 1 punkti 3 valikukriteeriumi palume
täiendada hinnanguga, kas tegemist on rahvusvahelist tuntust
juba omava või selleks potentsiaali omava konverentsi või
sündmusega. Sellega soovime hinnata ka projekti sisuks
oleva konverentsi või sündmuse sisulist poolt.

Mittearvestatud.
Sündmuse
ja
konverentsi
rahvusvahelist potentsiaali ning
taotleja
kogemust
hinnataks
valikukriteeriumite 1 ja 2 raames.

17.
Eelnõu § 24 lõike 2 osas juhime tähelepanu, et Arvestatud
kasutusel olev mõiste „väljamaksetaotlus“ ei ole korrektne.
Korrektne on mõiste „maksetaotlus“.

18.
Eelnõu § 24 lg 4 punkti 3 osas juhime tähelepanu Arvestatud
mõistele „sihtasutus“, mida ei ole varem kasutatud ega
defineeritud. Ilmselt on tegu eksitusega ning silmas peetakse
rakendusüksust.
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19.
Eelnõu § 24 lõike 8 osas juhime tähelepanu, et see Arvestatud
sisuliselt kordab sama paragrahvi lõike 9 teises pooles
sätestatut ehk ettemaksetaotlus ja sama paragrahvi lõikes 6
nimetatud tingimustel antava toetuse maksetaotlus on üks ja
sama.
20.
Eelnõu § 25 lg 2 punkti 14 teine lause sisuliselt Arvestatud
kordab sama lõike punkti 15 esimese lause algust, ainult
esimesel juhul tuleb kolm pakkumist võtta tehingu puhul
summas 5 000 kuni 9 999 eurot ning teisel juhul summas
alates 5 000 eurot. Palume täpsustada.

Rahandusministeerium:
1.
Palume eelnõu täiendada ning seletuskirjas Arvestatud
selgitada,
kuidas
rahvusvaheliste
kultuurija
spordisündmuste
ning
konverentside
toetamisega Seletuskirjas täpsustatud.
panustatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014-2020“ Euroopa Liidu (EL) vahendite kasutamise
eesmärgi „VKEd on orienteeritud kasvule ja ekspordile“
tulemusnäitajate (VKE-de poolt loodud lisandväärtus töötaja
kohta ja eksportivate ettevõtete arv) saavutamisse. Kuigi
seletuskirjas on välja toodud, et taotleja peab kaasama
konverentsi kavandamisse ja läbiviimisesse väliskülastajaid
teenindavaid VKE-sid, siis endiselt jääb ebaselgeks oodatav
mõju VKE arengule pikemas perspektiivis sh
konkurentsivõimele. Seejuures palume selgitada, kuidas on
kavandatud vähendada riske sattuda struktuuritoetustest
sõltuvusse, et vältida uute VKE-de tekkimist, kelle ärimudel
ongi üles ehitatud riiklikult finantseeritud üritustele? Sellest
tulenevalt palume kaaluda valikukriteeriumite täiendamist,
mis eelpoolnimetatud probleeme adresseerivad.
2.
Palume seletuskirjas välja tuua, mis on toetuse Arvestatud
andmise tingimuste panus rakenduskava väljundnäitaja
„korraldatud
turundustegevuste
arv“
sihttasemete Seletuskirjas täpsustatud.
saavutamisse.
3.
Eelnõu § 1 lõige 3 punkt 1. Palume asendada sõnad Arvestatud
„Euroopa Komisjoni“ sõnaga „komisjoni“.

4.
Eelnõu § 1 lõige 3 punkt 3 (riigiabi andmine) . Arvestatud
Juhime tähelepanu, et punktis on viidatud eelnõu § 5 lõike 2
punktis 3 nimetatud tegevusele (konverentsi kavandamine ja
läbiviimine), kuid seletuskiri (lk 4) räägib riigiabi andmisest
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spordisündmusele. Seega tuleb § 1 lõige 3 punktis 3 viidata
§ 5 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevusele.

5.
Eelnõu § 1 lõige 5. Kirjas on „..lisaks käesoleva Arvestatud
paragrahvi lõikes 5 nimetatule..“, peab olema „lisaks
käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatule“. Palume eelnõud
täiendada.
6.
Eelnõu § 6 lõige 1 punkt 4. Juhime tähelepanu, et Arvestatud
sõna „ja“ asemel tuleb kasutada sõna „või“. Sellisel juhul ei
pea olem konverents kindlasti Harjumaal. Sõnaga „ja“ kehtib
kumulatiivne nõue ehk iga konverentsi puhul peab ka
Harjumaal olema tagatud 500 ööbimisühikut, kuid nii
eeldatavasti mõeldud ei ole.
7.
Eelnõu § 7. Palume täpsustada seletuskirjas, kas on Arvestatud
välistatud üle ühe miljoni kogukuludega projektide
toetamine.

8.
Eelnõu § 7 lõige 3 punkt 1. Eelnõus ega seletuskirjas Arvestatud
ei selgu, millistel juhtudel on põhjendatud ruumi rendi
hüvitamine välisriikides, kui üritus toimub Eestis. Palume Seletuskirjas täpsustatud.
seletuskirja täpsustada.
9.
Eelnõu § 7 lõige 3 punkt 2. Palume täpsustada Arvestatud
seletuskirjas, mida käsitletakse ürituse „eel“ saabumisena
Seletuskirjas täpsustatud.
(ajalimiit).

10.
Eelnõu § 7 lõige 3 punkt 11 seotud kulud. Palume Arvestatud
seletuskirjas selgitada, mis kulud kaasnevad Eesti
turunduskontseptsiooni kasutamisega? Kas need lähevad Seletuskirjas täpsustatud.
üldise grupierandi määruse artikli 53 punktis 5 toodud
kulude alla?
11.
Eelnõu § 7 lõige 4 punkt 2. Juhime tähelepanu, et
kulu tasutud rahaliste nõuete tasaarveldamise teel ei tee kulu
toetuse saajale väiksemaks ja sellest ei saa järeldada, et
toetuse saaja ei ole seda kulu tasunud, seega ei ole
põhjendatud toetuse tasaarvestamise teel tasutuse korral selle
mitteabikõlblikuks lugemine. Seletuskirjas puudub analüüs
sellise piirangu seadmise põhjendatuse kohta, sh kuidas
selline piirang motiveerib toetust taotlema ja aitab toetuse
saajal projekti ellu viia.

Mittearvestatud.
Toetuse
osakaal
sündmuse/konverentsi kogueelarvest
on üldjuhul vahemikus 10-20%. Ühelt
poolt on sündmuste tasaarveldusega
kaetud kulusid üsna palju ja erinevaid
(nt aedade rent reklaami vastu jms),
mis võib tekitada ahvatluse küsida
toetust
kuludele,
mida
tasaarveldatakse raskelt mõõdetavates
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ühikutes ja selliste lepingute
kontrollimine
tõstaks
RÜ
halduskoormust. Teiselt poolt on
olemas piisavalt kulusid, mida toetuse
taotlemiseks
esitada
ning
tasaarveldatavate kulude katmine ei
ole vajalik.
12.
Eelnõu § 10 lõige 4. Palume lisada lõike algusesse Arvestatud
sõnad „VTA määruse“ , määruse nr 1408/2013 pealkirjas
asendada sõnad „Euroopa Komisjoni“ sõnaga „komisjoni“
(„Taotlejale ja partnerile käesoleva määruse alusel antud
vähese tähtsusega abi koos VTA määruse, komisjoni
määruse (EL) nr 1408/2013, milles…“).
13.
Eelnõu § 10 lõige 6. Kirjas on „Käesoleva Arvestatud
paragrahvi lõikes 4 lõigetes 4 ja 5 nimetatud..“, tuleb „lõikes
4“ ära kustutada.

14.
Eelnõu § 12 lõige 2 punkt 6. Palume täpsemalt lahti Arvestatud
kirjutada „partneri panus“ projekti, sest selle all peetakse
silmas „partneri tegevusi projektis“, mille põhjal saab aimu,
millised (abikõlblikud) kulud partneril tekivad, mis
maksumusega ja sellest tulenevalt, mis võib olla eeldatav
omafinantseeringu suurus.
15.
Eelnõu § 16 lõige 1. EAS-le jäetakse otsustusõigus Arvestatud
hindamiskomisjoni moodustamise osas. Selline volitus ei
haaku hindamisprotsessiga: kuna kõiki projekte peavad
määratud inimesed hindama, siis on sisuliselt tegemist
hindamiskomisjoniga, isegi kui projektid jagatakse liikmete
vahel ära, seega tuleb EAS-l hindamiskomisjon igal juhul
moodustada. Eelnõust ei nähtu ka kaalutluse piirid, st millal
tuleb moodustada ja millal mitte (samuti ei ole selgitatud
seletuskirjas).
16.
Eelnõu § 17 ja § 18. Soovitame sätestada igal juhul Arvestatud.
kõrgema lävendi kriteeriumi kohta kui alla 1 punkti viiest
võimalikust, kuna hetkel on võimalik, et rahastatakse nt väga
kehvasti ettevalmistatud projekte.
17.
Eelnõu § 17 lõige 2. Antud punkti rakendamine on Arvestatud
ei ole selge. Tekib küsimus, et kas tegu on tavapärase
hindamiskriteeriumiga, kas sõltumata pingereast võib
eelistada tagapool olevat projekti, mis panustab rohkem
lõikes 2 nimetatud asjaoludesse või peetakse lõikes 2 silmas
võrdsel kohal pingereas olevate projektide vahel valiku
tegemist, kui taotlusvooru eelarvest mõlema projekti jaoks
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toetust ei jätku. Olenevalt, mida lõikega 2 silmas peetakse,
tuleb saatelause sõnastust täiendada.

18.
Eelnõu § 22 lõige 2. Juhime tähelepanu, et nimetatud
taotluse kehtetuks tunnistamise alused on tegelikult kaetud
struktuuritoetuse seaduse § 45 lõike 1 punkti 3 kohase
finantskorrektsiooni tegemise alusega, sest eelnõu § 22 lõike
2 kohased juhtumid on kõik taandatavad struktuuritoetuse
seaduse § 24 punkti 1 kohase toetuse saaja kohustuse
rikkumise alla, seega ei saa eelnõuga muuta
finantskorrektsiooni aluseid taotluse kehtetuks tunnistamise
alusteks. Võimalik on need viia eelnõu § 28 alla täpsustavate
alustena, mitte laiendavatena.

Mittearvestatud
Nt loomemajanduse määrus on
kehtestatud samadel tingimustel vt
§23
https://www.riigiteataja.ee/akt/10601
2015012

19.
Eelnõu § 23 lõige 2. Juhime tähelepanu, et punkt ei Arvestatud
arvesta § 7 lõikes 2 nimetatud tingimust – kulude tasumine
võib
toimuda
45
kalendripäeva
pärast
abikõlblikkuseperioodi lõppu (st aruandeid nõutakse enne,
kui kulud on tasutud).
20.
Eelnõu § 24 lõige 1. Juhime tähelepanu, et viide Arvestatud
ühendmääruse peatükile 3. on liiga lai. Näiteks
ühendmääruse § 15 ehk lihtsustatud kulude hüvitamisviiside
alusel maksed, ei ole eelnõus lubatud, seega ei saa ka viidata,
et nii makstakse toetust välja.
21.
Eelnõu § 24 lõige 7. Palume punkti täpsustada Arvestatud
(näiteks seletuskirjas), kas ettemakse puhul aruandeid ei
nõuta.

22.
Eelnõu § 24 lõige 9. Antud punktis esineb vastuolu Arvestatud
punktiga 5, kuna ühendmääruse § 14 lõike 1 punkti 2 alusel
saab rakendusüksus makset teha ainult tingimusel, et suudab
maksetaotlust menetleda arvel märgitud tähtajaks aga see
võib olla lühem, kui 10 päeva. Sõnastus vajab ülevaatamist.
23.
Eelnõu § 24 lõige 13. Juhime tähelepanu, et Arvestatud
ühendmääruse § 1 lõige 3 võimaldab toetuse maksmise
tingimusi täiendada ja struktuuritoetuse seaduse § 24 punkt
18 seada täiendavaid kohustusi, kuid iga piirang peab olema
proportsionaalne, sh sobiv ja vajalik, ning pigem tõhustama
eelnõus kavandatud tulemuste saavutamist ehk projektide
rakendamist. Seletuskiri peab sisaldama analüüsi, kus
selgitakse, mis eesmärgil selline tingimus seatakse ja kuidas
selline meede tõhustab projekti elluviimist. Korraldusasutus
leiab, et selline tingimus pigem takistab projekti elluviimist
23

rahavoo peatamise tõttu. Ka riigihangete puhul
kontrollitakse maksuvõla puudumist vaid pakkumiste
hindamisel (meil taotleja vastavuse kontrollimisel) ja
lepingutasu
maksmisel
enam
ei
kontrollita
maksuvõlgnevust, seega on selgelt ebaproportsionaalne
peatada toetuse maksed üle 100 eurose maksevõla või
aruande esitamise viibimise korral, sh nt lugeda, et selle
asjaolu tõttu ei ole taotuse saaja suuteline projekti ellu viima.
Toetuse maksmise peatamise ja sellest keeldumise alused on
struktuuritoetuse seaduse §-s 30 nimetatud ammendavalt.
24.
Eelnõu § 25 lõige 2 punkt 14. Antud punkt on Arvestatud
ülearune, sh osutus 9999 eurosele piirmäärale ekslik, kuna
punkt 15 reguleerib õigesti sama kohustust.

25.
Eelnõu § 27 lõige 1 punkt 4. Punktis on ekslikult Arvestatud
märgitud, et rakendusüksuse ülesanne on ka toetuse saaja
projektiauditite tegemine, mis on vaid auditeeriva asutuse
pädevuses, mistõttu tuleb see kohustus eemaldada eelnõust.
26.
Eelnõu § 27 lõige 1 punktid 7 ja 8. Soovitame panna Arvestatud
ühte punkti ja rangema nõudega (andmete säilitamine 10
aastat alates määruse alusel viimase abi andmise päevast).

27.
Vastavalt eelnõu § 1 lõike 3 punktile 1 võib toetus Arvestatud
kultuurisündmusele olla kas grupierandi riigiabi või vähese
tähtsusega abi ning vastavalt eelnõu § 1 lõike 3 punktidele 2 Seletuskirjas täpsustatud.
ja 3 võib toetus (spordisündmuse kavandamiseks ja
läbiviimiseks) olla kas vähese tähtsusega abi või riigiabi,
mille puhul tuleb esitada Euroopa Komisjonile riigiabi
teatise. Palume seletuskirja selgitustes eelnõu § 1 kohta
selgitada, kuidas toimub abi liigi valik, kas määrav on vaid
abi summa (s.o toetuse summa ületab taotleja või partneri
vähese tähtsusega abi vaba jääki) või on veel muid
kriteeriume;
28.
Palume selgitada seletuskirjas (lk 7, selgitus eelnõu Arvestatud
§ 10 kohta) milles seisneb § 10 lõikes 7 viidatud vähese
Seletuskirjas täpsustatud.
tähtsusega abi määruse regulatsioon.

Haridus- ja Teadusministeerium
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1. Konverentsi-ja äriturismi juures peame oluliseks Arvestatud

rõhutada teaduskonverentside korraldamist, mis
lisaks turismisektori elavdamisele aitab kaasa ka
Eesti
teaduse
ja
kõrghariduse
rahvusvahelistumisele ning maine kujundamisele.
Eesti välisturundusega seotud tegevuste juures
soovitame teha koostööd teaduse ja kõrghariduse
välisturunduse
spetsialistidega
Eesti
Teadusagentuurist ning sihtasutusest Archimedes
(vastavalt "Research in Estonia" ja "Study in
Estonia").

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
turismiarenduskeskus ning MTÜ
Eesti
Konverentsibüroo
teevad
koostööd
kõrgkoolide
ja
teadusasutustega Eestis korraldavate
rahvusvaheliste teaduskonverentside
arvu suurendamiseks.

Sotsiaalministeerium
1.
Juhime tähelepanu, et võrdsete võimaluste läbiva
teema mõjuhinnangus ei ole kirjeldatud toetusskeemi mõju
soolise võrdsuse edendamisele. Palume mõjuhinnangut
selles osas täiendada.

Mittearvestatud. Toetusskeemiga ja
projektide elluviimisega jääb mõju
soolise
võrdsuse
edendamisele
neutraalseks. Taotlejateks on üldjuhul
mittetulundusühingud,
avalikõiguslikud
juriidilised
isikud,
sihtasutused jm, mille puhul puudub
võimalus eelistada naisettevõtjaid. Ka
toetuse
saaja
ei
saa
oma
koostööpartnerite valikul eelistada
naisettevõtjaid,
kuna
puudub
informatsioon
naisettevõtjate
eristamiseks.

2.
§
6.
Nõuded
konverentsile,
kultuuri-ja Arvestatud osaliselt
spordisündmusele.
1)
Konverentside puhul on
1)
Lisada lõike 1 (Toetatav konverents peab vastama delegaatide erivajadused võimalik
järgmistele tingimustele) nimekirja täiendav alapunkt:
teada
saada
juba
osalejate
Konverentsi korraldaja tagab erivajadustega inimeste registreerudes. Üldjuhul on hotellid ja
juurdepääsu
konverentsi
ruumidele,
transpordile, konverentsikeskused ligipääsetavad
informatsioonile ja kommunikatsioonile, sealhulgas WCAG ratastooliga
inimestele,
2.0. juurdepääsetavuse suuniste järgimise digitaalsete nägemispuudega inimeste puhul võib
materjalide koostamisel.
tekkida vajadus saatja järele. Määrus
2)
Lisada lõike 2 (Toetatav kultuuri-või spordisündmus võimaldab selliseid kulusid katta ja
peab vastama järgmistele tingimustele) nimekirja täiendav tingimusi täita. Transport on tagatud
alapunkt:
rahvusvaheliste
lennuliinide
ja
Sündmuse korraldaja tagab erivajadustega inimeste linnasisese
ühistranspordiga.
juurdepääsu sündmuse ruumidele ja transpordile, Konverentside sihtrühm on üldjuhul
informatsioonile ja kommunikatsioonile, sealhulgas WCAG spetsiifiline
ja
seega
ka
2.0. juurdepääsetavuse suuniste järgimise digitaalsete informatsiooni
levitatakse
materjalide koostamisel.
spetsiifilistes kanalites. Juhul kui
konverentsi
huviline
on
erivajadustega,
on
tal
endal
tõenäoliselt nt rakendused tavalise
veebiteksti töötlemiseks olemas.
Kõik
erisoovid
lahendatakse
konverentsile registreerimise alusel.
2)
Arvestatud osaliselt. Ligipääs
sündmuse toimumise kohta ning
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transpordi tagamine erivajadustega
inimestele on olulised sündmuste
kontekstis. Erivajadustega inimeste
osalus sõltub sündmuse spetsiifikast
ja sihtgrupist ning seda analüüsitakse.
3.
§ 7. Kulude abikõlblikkus
1)
Täiendada lõike 3 (Abikõlblikud on järgmised
käesoleva määruse §-s 2 nimetatud eesmärgi ja tulemuste
saavutamiseks ning käesoleva määruse §-s 5 nimetatud
tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt käesoleva
määruse §-s 9 sätestatud piirmääradele“) alapunkti 5
alljärgnevalt:
Konverentsi, kultuuri-või spordisündmuse läbiviimiseks
vajaliku tehnika, varustuse, ruumide ja maa-ala rendiga
seotud kulud, sealhulgas erivajadustega inimestele
ligipääsetavuse tagamiseks tehtavad kulud.
2) ja alapunkti 6 alljärgnevalt:
Konverentsi, kultuuri-või spordisündmuse korraldamise ja
teenindamisega seotud kulud, sealhulgas erivajadustega
inimestele ligipääsetavuse tagamiseks tehtavad kulud (nt
konverentsi korraldusteenus, turvateenus, meditsiiniabi,
parkimiskorraldus, tõlketeenus).
3)
Selleks, et oleks võimalik hinnata läbiviidud
tegevuste tulemuslikkust erinevate sotsiaalsete gruppide
lõikes, soovitame konverentsi, kultuuri-või spordisündmuse
külastajate statistika ja tagasiside kogumisel koguda
andmeid ka soo, vanuse, rahvuse ja erivajaduste alusel ja
täiendada lõike 3 alapunkti 9 alljärgnevalt:
Konverentsi, kultuuri-või spordisündmuse külastajate
statistika ja tagasiside kogumise (sealhulgas andmete
kogumine soo, vanuse, rahvuse ja erivajaduste alusel) ning
analüüsimisega seotud kulud.
4.
§ 12.Nõuded taotlusele
1)
Täiendada lõike 2 (Taotlus peab muuhulgas
sisaldama lisaks taotluste menetlemise määruse § 4 lõikes 2
sätestatud kinnitustele järgmisi andmeid ja dokumente)
alapunkti 3 alljärgnevalt:
Andmed projekti kohta, sealhulgas projekti nimi,
planeeritavate tegevuste algus- ja lõppkuupäev, projekti
eesmärk, tegevuste lühikirjeldus, sündmuse või konverentsi
programm, turundustegevuste kirjeldus, klienditeekonna
analüüs, sealhulgas igas vanuses ja erivajadustega inimeste
ligipääsetavus, tegevuste kirjeldus sihtkoha tutvustamiseks,
projekti teostamise ajakava, projekti üldmaksumus,
taotletava toetuse summa, omafinantseeringu summa.
2)
Selleks, et tagada toetusskeemi ettevalmistamisel ja
elluviimisel soolise aspektiga arvestamine ning hinnata
toetusskeemi ja projektide mõju soolise võrdsuse ning
võrdse kohtlemise edendamisele soovitame täiendada
alapunkti 4 alljärgnevalt:
Sündmuse või konverentsi külastajate teenindamisse
kaasatud organisatsioonide ja ettevõtete üldandmed,
sealhulgas eristada naiste omanduses olevad ettevõtted ning
koostööpõhimõtete kirjeldus.

1)
Arvestatud
2)
Arvestatud
3)
Mittearvestatud, tegemist on
delikaatsete isikuandmetega.

1)
Arvestatud
osaliselt.
Taotlusvormis
küsitakse
informatsiooni
erivajadustega
inimeste ligipääsetavuse kohta ja
seda hinnatakse. Soovitust lisada
nõue tagada igas vanuses inimeste
ligipääsetavus ei ole õigustatud,
kuivõrd konverentsidel üldjuhul
lapsed ei osale ja sündmuste puhul on
lastele suunatud tegevused vastavalt
sündmuse
spetsiifikale
juba
rakendatud (nt Tartu Maratoni
lasteüritused või laste võistlusgrupid
spordisündmustel).
2)
Arvestatud
osaliselt.
Rakendusüksus
võtab
koostööpartnerite andmed registrist
ise ja koondab infot meetme
vahehindamisel ning lõpparuandes.
3)
Arvestatud
osaliselt.
Rakendusüksus analüüsib mõju
läbivatele teemadele ise ja koondab
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3) Ning alapunkti 5 alljärgnevalt:
Andmed projekti planeeritavate tulemuste ja mõjude kohta
valdkonnale, läbivatele teemadele (võrdsete võimaluste
tagamisele, regionaalsele arengule, keskkonnahoiule, ühtsele
riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele) ning
turismisektorile.
5.
§ 16. Hindamiskomisjoni moodustamine
Soovitame täiendada lõiget 2 alljärgnevalt:
Rakendusüksus kaasab vajadusel hindamisprotsessi
täiendavaid eksperte, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise eksperte, kelle eksperthinnanguid
hindamiskomisjon projektide hindamisel arvestab.

infot meetme vahehindamisel ning
lõpparuandes.

Arvestatud osaliselt.
Määruse sõnastus ei välista nimetatud
ekspertide kaasamist ja sõltuvalt
projekti
iseloomust
neid
ka
kaasatakse.

6.
§ 17. Taotluste hindamine, valikukriteeriumid ja 1)
Arvestatud
osaliselt.
valiku kord
Erivajadustega inimeste ligipääs
Täiendada lõike 1 alapunkti 2 järgnevalt:
kontrollitakse
vastavushindamisel
1)
Taotleja
organisatsiooniline
võimekus
ja (määruse § 6 tingimuse täitmine).
projektimeeskonna võimekus –20% maksimaalsest 2)
Arvestatud osaliselt.
koondhindest. Hinnatakse projektimeeskonna sündmuse Mõju
hinnatakse
projekti
korraldamise ja turundusalaste kogemuste, oskuste ja lõpparuandes ja meetme kontekstis
kompetentside olemasolu ning taotleja võimekust sündmuse tervikuna.
elluviimiseks, sealhulgas erivajadustega inimeste ligipääsu 3)
Arvestatud
osaliselt.
tagamiseks vajalike teadmiste ja võimaluste olemasolu.
Rakendusüksus kaasab eksperte
2)
Tulenevalt üldistest valikukriteeriumitest, mida sõltuvalt sündmuse iseloomust ja
kohaldatakse kõikidele ühtekuuluvuspoliitika 2014-2020 vastavalt vajadusele. Sündmuse ja
rakenduskava prioriteetsetele suundadele ning nende raames konverentsi
paikvaatluse
nõue
toetatavatele meetmetele, soovitame täiendada lõiget 1 tuleneb riskianalüüsist ja vastavalt
järgmise valikukriteeriumiga ja määrata valikukriteeriumile sellele ka paikvaatlust teostatakse.
osakaal koondhindest:
4) Mittearvestatud.
Projektide mõju läbivatele teemadele (regionaalsele Vastatud punktis 1.
arengule, keskkonnahoiule, võrdsete võimaluste tagamisele,
ühtsele riigivalitsemisele või infoühiskonna edendamisele).
3)
TATi §27 lõige 2 punkt 1 sätestab rakendusüksuse
õiguse teostada toetuse saaja juures projekti elluviimise
kontrolli. Soovitame teostada projekti tegevuste
ettevalmistamise ja läbiviimise käigus kontrolli ka külastaja
teekonna vastavuse üle ligipääsetavuse nõuetele ning
kaasata kontrolli läbiviimisesse erivajadusega inimesi või
juurdepääsetavuse eksperte. Eelkontroll välistab kulukate
ümberehituste vajadust projekti käigus ja tagab
ligipääsetavuse tingimuste täitmise.
4)
Võttes arvesse, et toetusskeemi abil viiakse ellu
prioriteetse suuna „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“
eesmärke, tuletame meelde, et Eestis on naisettevõtjate
osakaal tööjõus endiselt Euroopa üks madalamaid.
Soovitame TATi koostajatel rohkem rõhku panna VKEde
kaasamisele TATi tegevustesse ning selle raames eraldi
tähelepanu pöörata naisettevõtjate kaasamisele. TAT näeb
küll ette taotleja kohustuse kaasata sündmuste kavandamisse
ja läbiviimisesse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja
keskmise suurusega ettevõtjaid, kuid VKEde tulemuslikuks
kaasamiseks on vajalik ka väikeettevõtjatele suunatud
teavitustegevused
toetusskeemi
olemasolust
ning
nõustamisteenused nende võimalustest selles osa võtta.
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Vastava teavitustegevuse raames soovitame rõhutada, et
toetusskeem kutsub eriti üles osalema naisettevõtjaid.
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