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Vähese tähtsusega abi (VTA) arvestamise juhend klastritele ja klastri
partneritele.
Vastavalt klastrite arendamise toetuse meetme määrusele käsitletakse meetme raames antavat
toetust vähese tähtsusega abina, 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 jagame kogu VTA proportsionaalselt klastri
partneritele kohe projekti alguses. Samuti oleme projektide rakendamise käigus jõudunud seisukohale,
et võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes ei ole õiglane jaotada klastri liikmetele VTA-ks klastri
organisatsiooni projektijuhtimise kulud, kuna need kulud ei ole otseselt seotud klastri liikmetega.
Arvestades, et tegemist on klastriorganisatsiooni kuludega, siis need arvestatakse toetust saava klastri
organisatsiooni VTA-ks. Projekti jooksul toimuvate aruannete esitamise käigus saadud andmete põhjal
korrigeerime VTA summat (sh kui on toimunud muutused klastri liikmete hulgas).
Rahastamisotsuse muutmise korral, kui sellega muudetakse projekti toetuse summa või selle jaotust
projektijuhtimise ja muude kulude vahel, arvestatakse VTA summad ümber. Samuti toimub analoogne
summade ümberarvestamine projekti lõpus vastavalt projekti tegelikule kulude jaotusele.
Klastritele antake toetust koostööprojektide elluviimiseks. Need projektid on suunatud lisaks toetust
saavale klastri organisatsioonile ka klastri partneriteks olevate ettevõtjate arendamisele, mistõttu
loetakse vähese tähtsusega abi (VTA) saajaks nii klastriorganisatsiooni kui ka tema ettevõtjatest
partnereid.
Toetuse saaja, ehk klastri organisatsiooni, VTA-ks loetakse projektijuhtimise kulusid. Projekti ülejäänud
kulud on suunatud koostöötegevustele ja neist saavad kasu klastri partnerid, mistõttu loetakse need
kulud klastri partneritele (ettevõtjad, mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused jne) antud
abiks. Ettevõtjatest parteritele antud abi loetakse vastavalt meetme määrusele VTA-ks.
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.
Klastrite arendamise toetuse raames loetakse abi andmise hetkeks taotluse rahastamisotsuse
kuupäev. Sellest kuupäevast lähtudes peab EAS kontrollima, et taotletav VTA ei ületa koos jooksva ja
kahe eelneval aastal antud VTA-ga kokku VTA piirmäära (200 000 eurot). (RAR). VTA arvestus on
kontsernipõhine, mistõttu tuleb VTA kontrollimiseks EASile esitada nii taotleja kui ka partnerite
kontsernipuu.
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Pärast projekti rahastamisotsuse tegemist jaotab EAS rahastamisotsuse toetuse summa toetuse saaja
ja projekti partnerite vahel ära (vt. Klastri partneritele kehtivad nõuded). Toetuse saaja VTA-ks
arvestatakse projektijuhtimise kulud, ülejäänud kulud jaotatakse võrdselt kõigi klastri partnerite
(ettevõtjate, teadus- ja haridusasutuste, MTÜde jne) vahel selliselt, et ettevõtjatest partnerite puhul
arvestatakse nendele jaotatud summa VTA-ks. Pärast rahastamisotsuse tegemist saadab EAS toetuse
saajale ja klastri partneritele info arvestatud VTA kohta. Vastavalt meetme määruse § 23-s sisalduvale
kohustusele peab toetuse saaja projekti partnereid informeerima projekti raames neile eraldatud VTA
summast. EAS saadab projekti raames eraldatud VTA andmed ka RARi.
Juhul kui projekti elluviimise käigus mõni klastri partner projektist lahkub, siis korrigeeritakse VTA
arvestust perioodiliselt EAS-le esitatud aruannete menetlemise käigus. 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). Kui mõni klastri
partner lahkub projektist, siis sellega muutub klastri partnerite arv ja seepärast tuleb korrigeerida ka
ülejäänud kastri liikmete VTA. Projekti kestel muudetud VTA summasid RAR-is ei kajastata. RARis
tehakse VTA korrigeerimised rahastamisotsuse muutmise korral või pärast projekti lõppu vastavalt
projekti elluviimise käigus tehtud tegelikele kuludele.
Analoogne VTA korrigeerimine toimub ka siis, kui projekti elluviimise käigus lisandub partnereid
juurde. Toetuse saaja (klaster) peab EAS-le esitama klastri uue liikme kohta info, mille põhjal EAS
kontrollib uuel liikme VTA jääki. Kui ei ole ületanud VTA piirmäära (200 000 eurot kolme majandusaasta
jooksul), siis arvestatakse liitunud partnerile klastri projekti raames VTAd järgmiselt - EASile esitatud
aruannete järgi jääb juba kasutatud summade alusel jagatud VTA seniste klastri liikmete vahel võrdselt
jagatuna, kuid projekti raames seni veel kasutamata partneritele minev VTA aga jagatakse
proportsionaalselt ümber. Proportsionaalselt ümber arvestatud VTA summa saabki olema liitunud
liikme VTA, mille EAS edastab RARi.
Pärast VTA järjekordselt ümberarvestamist saadab EAS toetuse saajale info klastri partneritele
eraldatud VTA kohta. Toetuse saaja peab esitatud andmed allkirjastama ja EASile tagasi saatma ning
informeerima ka projekti partnereid neile eraldatud VTA summadest.
Toetuse saaja enda VTA summa muutub projekti elluviimise jooksul üksnes juhul kui EAS teeb projekti
rahastamisotsuse muutmise otsuse, millega muutub projekti tööjõukulude summa või kui projekti
lõppedes pole tööjõukulusid täies mahus ära kasutatud. Juhul kui muutmisotsus või projekti lõppemine
väiksemas mahus puudutab projekti teisi kulusid, siis teeb EAS muutunud kulude põhjal ka projekti
partnerite VTA ümberarvestuse.

Vaata lisaks: Klastri partneritele kehtivad nõuded
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