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Vabariigi Valitsuse määruse „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest 

avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa 

Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ eelnõu seletuskiri 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Määruse eelnõuga (edaspidi eelnõu) reguleeritakse struktuuritoetuse (edaspidi toetus) saaja   

ja korraldusasutuse kohustusi toetuse andmisest avalikkuse teavitamisel. Eelnõu täpsustab 

kõnes ja tekstis Euroopa Liidu fondidele viitamise ning logo kasutamise nõudeid ja korda. 

Eelnõuga korratakse ja täpsustatakse Euroopa Liidu määrustes reguleeritud 

teavitamisnõudeid, selleks, et toetuse saajatel, aga ka trükiste ja muude väljaannete 

kujundajatel oleks lihtsam neid jälgida.  

 

Eelnõust tuleb juhinduda ka abifondi rakenduskava alusel toetuse saamisest ja andmisest 

teavitamisel. 

 

Eelnõu ja selle seletuskirja koostas Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu 

struktuurivahendite ja välisvahendite osakonna peaspetsialistid Piret Eelmets (e-post: 

piret.eelmets@fin.ee, telefon: 611 3188) ja Talis Tobreluts (e-post: talis.tobreluts@fin.ee, 

telefon: 611 3440). Eelnõu toimetas keeleliselt Rahandusministeeriumi õigusosakonna 

keeletoimetaja Sirje Lilover (e-post: sirje.lilover@fin.ee, tel 611 3638) ja juriidilise 

ekspertiisi tegi Rahandusministeeriumi juriidilise osakonna jurist Angela Jürgenson (e-

post: angela.jyrgenson@fin.ee, 611 3282). 

2. Eelnõu eesmärk 

Eelnõu eesmärgiks on koondada toetuse saajale kohalduvad teavitamisnõuded riigisisesesse 

õigusakti ja sellega muuta lihtsamaks teavitamisreeglitest ülevaate saamine. Lisaks 

täpsustatakse, millised andmed avalikustab korraldusasutus projektidele toetuse andmise 

kohta.  

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

Eelnõu koosneb 13 paragrahvist, mis on rühmitatud viide peatükki: 

1. Üldsätted 

2. Teavitamine ja logo kasutamine 

3. Logo kujundus 

4. Toetuse andmise avalikustamine 

5. Rakendussätted 

 

Eelnõu lisaga reguleeritakse logo tehnilisi näitajaid. 

 

1. peatükk 

Üldsätted 

Eelnõu § 1 kohaselt kohaldub eelnõu perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse 

(edaspidi STS2014_2020) § 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud ühtekuuluvuspoliitika fondide 

majanduskasvu ja tööhõive investeeringute eesmärgi rakenduskava ning sama lõike  
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punktis 3 nimetatud abifondi rakenduskava alusel toetuse andmisest ja saamisest 

teavitamisel. 

 

Abifondi rakenduskavast toetuse saamisest teavitamisel tuleb rakendada eelnõud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 223/2014 artiklis 19 nimetatud ulatuses. 

 

Eelnõu §-s 2 viidatakse, millistes Euroopa Liidu (edaspidi EL) määruste sätetes on 

reguleeritud teavitamisnõudeid. Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 

nr 1303/2013 XII lisale tuleb lähtuda ka Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 821/2014 

artiklitest 3-5, millega täpsustatakse teavitamisega seotud nõudeid ja kohustusi. Kuna 

eelnõus sätestatud teavitamisnõudeid tuleb rakendada eelkõige toetuse saajal ja partneril, 

siis on eelnõu ühes eesmärgiks koondada teavitamisnõuded ühte õigusakti, mistõttu eelnõus 

täpsustatakse EL määrustes sätestatud nõudeid. Tõlgendamisvajaduse korral tuleb 

kontrollida kooskõla EL õigusega ning eelnõus ja STS2014_2020s reguleerimata küsimuste 

korral tuleb lähtuda EL määruse sätetest otse ja nende määruste mõtte piires.  

 

EL õiguses sätestatud Euroopa Liidu lipu kujutise (edaspidi embleemi) ja selle all fondi 

nimetamise kõrval jätkatakse logo osana riigisisese purjekujulise Eesti lipu kujutise ja selle 

all teksti „Eesti tuleviku heaks“ kasutamist. Teavitamiseesmärgil kasutatavatele 

väikesemõõdulistele esemetele võib põhjendatud juhul paigutada logona EL embleemi 

tekstiga “Euroopa Liit“.  Eesti lipu kujutis (kaksik)logol sümboliseerib STS2014_2020 § 2 

lõike 1 nimetatud struktuuritoetuse (edaspidi toetus) osana käsitletava riikliku 

kaasfinantseeringu andmist.  

 

2. peatükk 

Teavitamine ja logo kasutamine 

Eelnõu §-s 3 sätestatakse üldine nõue, et kui avalikkusele suunatud kõnes ja tekstis 

räägitakse toetust saavast (toetus on määratud, kuid ei ole veel makstud) või saanud 

projektist (toetus on juba välja makstud) (edaspidi rahastatakse), sealhulgas tegevusest, 

esemest, ehitisest, rajatises, siis peab toetuse saaja ja partner nimetama, millisest Euroopa 

Liidu struktuuri- ja investeerimisfondist, see tähendab, kas Euroopa Regionaalarengu 

Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist või Ühtekuuluvusfondist on kõnesolevat projekti 

rahastatakse. Kui projekti rahastatakse mitmest fondist, siis Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013 (edaspidi ühissätete määrus) XII lisa punkt 2.2.1.b 

lubab kasutada lihtsustamise eesmärgil üldistavat väljendit: projekti on rahastatud Euroopa 

Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest. Viimane kohaldub näiteks tehnilisest abist 

toetuse saamisel, sest STS2014_2020 § 20 tähenduses tehnilist abi rahastatakse Euroopa 

Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist. Toetuse saaja jaoks ei ole seatud eraldi 

kohustust sõnaliselt teavitada riikliku kaasfinantseeringu saamisest, sest taotluse 

rahuldamise otsuses ei märgita eraldi, kui projekti kaasrahastab ka riik omavahenditest. 

Selline kord rakendus ka senistel programmperioodidel. 

 

Logo kasutamise ja kõnes fondidele viitamise eesmärk on teavitada avalikkust toetuse 

saamisest ja kasutamisest. Kuna üldsuse teavitamine toetuse saamisest on kohustuslik, siis 

peab toetuse taotleja teavitamisega seotud kulud kavandama juba projekti abikõlblike 

kulude hulka. Teavitamisega seotud kulud kaetakse toetusest vastavalt toetuse osakaalule 

abikõlblikest kuludest. 

 

STS2014_2020 § 24 punktis 16 nimetatud teavitamiskohustuste ja nõuete, mis nähakse ette 

eelnõuga, rikkumine võib viia STS2014_2020 § 45 lõike 1 punkti 3 alusel 
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finantskorrektsiooni otsuseni, eelkõige juhul, kui teavitamiskohustust ei saa enam 

tagantjärele täita. 

 

Eelnõu § 4 lõikes 1 nimetatakse, millisel teabekandjal logo kasutamist eelnõuga 

reguleeritakse ning milliseid nõudeid ja korda sealjuures tuleb järgida. Kleebise kasutamine 

on riigisisene korraldus. Plakati, stendi ja tahvli kasutamise nõue, samuti avalikkusele 

suunatud dokumentidele, veebilehele, vm teabekandjale logo paigaldamise nõue, tuleneb 

ühissätete määruse XII lisast kooskõlas artikli 115 lõigetega 3 ja 4. 

Lõikega 2 sätestatakse nõue kasutada logo esemel, dokumendil või muu teabekandjal juhul, 

kui see on suunatud avalikkusele, lõppsaajatele või projekti sihtgrupile. Seega tuleb logo 

kasutada trükistel, värbamis-, reklaam- ja teavitusmaterjalil, sealhulgas digitaalsel kujul, 

näiteksveebilehel,artiklites, meenetel, tunnistustel, registreerimislehtedel, üritustel, 

masinatel, seadmetel, kui need on suunatud avalikkusele, lõppsaajatele või projekti 

sihtgrupile. Nii ei tule igat eset ja dokumenti märgistada logoga, kui see on kasutusel vaid 

organisatsiooni siseselt, millisel juhul piisab plakati või stendi kasutamisest organisatsiooni 

avalikus ruumis. Samuti ei tule kasutada logo igasugusel toetatava tegevusega seotud 

dokumendil, näiteks ostu- või teenuslepingul või töölepingul. 

Lõikega 3 antakse erand juhuks, kui logoga tähistatava objekti eripärast tulenevalt ei ole 

võimalik seda logoga tähistada, näiteks pressiteadetes ja -konverentsidel, raadio- ja 

telesaadetes. Sellisel juhul ei pea logo kasutama, kuid tuleb vähemalt tekstiliselt viidata 

fondile, millest projekti rahastatakse, ja ka üldiselt Euroopa Liidule, kui rahastajale.  

Lõikes 4 nimetatud veebilehel teabe avaldamise nõue tuleneb ühissätete määruse XII lisa 

punktist 2.2.2.a, mis kohaldub, kui toetuse saajal ja partneril on veebileht olemas. Eraldi 

kodulehe loomise kohustust ei ole.  

 

Lõikes 5 nähakse ette Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 821/2014 artikli 4 lõikes 2 olev 

üldine nõue, et kui logo tuleb paigaldada, siis see peab olema selgelt nähtav, teisisõnu 

loetav, ja asuma nähtaval kohal. Esineb juhtumeid, kus logo on küll paigaldatud, kuid tekst 

selle all väga väike ehk loetamatu arvestades, millele logo on paigaldatud. Sellisel juhul ei 

ole teavitamise eesmärk tagatud, kuna ei ole esimesel vaatlusel arusaadav, millisest fondist 

toetust antakse. Nimetatud määruse artikli 4 lõike 3 punkti a kohaselt peab digiseadme 

ekraanil paiknev logo peab olema nähtav, ilma et kasutaja peaks lehekülge allapoole 

kerima. Digiseadme all peetakse silmas nutitelefoni, tahvelarvuti, sülearvuti, arvuti jms 

seadet.   

Lõikega 6 nähakse ette ka logo ingliskeelne variant, mida võib kasutada teabematerjalidel. 

Lõikega 7 täpsustatakse selguse mõttes, et logo tuleb kasutada pärast eseme ostmisest või 

kasutusse saamist või ehitus- või muu toetatava tegevusega alustamist. Sellega 

täpsustatakse logo kasutamisaja algust, arvestades, et eelnõu kohaldub isikule, kes on 

toetuse saaja või partner ehk kui toetuse andmise üksikotsus on jõustunud.  

 

Lõikega 8 sätestatakse selge nõue, et kui kleebis, plakat, stend või tahvel, millele logo on 

paigutatud, saab kahjustada enne käesolevas määruses nimetatud logoga märgistamise 

tähtpäeva möödumist, tuleb see asendada toetuse saajal ja partneril uuega kuni 

tähistamiskohustuse lõpuni. Asendamise kohustus rakendub juhul, kui kahjustamist ei ole 

võimalik likvideerida parandamise teel. 
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Toetuse saaja peab olema võimeline objekti või ürituse korrektset tähistamist kogu projekti 

tähistamise perioodil tõendama. Info- ja reklaammaterjalide, kuulutuste, meenete ja teiste 

sarnaste esemete tähistamise tõestamiseks on soovitav jätta alles näidiseksemplar ning 

tegevuste puhul foto või muu tõendusmaterjali tähistamise toimumisest. Ehitiste ja rajatiste 

puhul peab nõuetekohane märgistus olema tõendatav kohapealse kontrolli ajal. 

Eelnõu §-ga 5 reguleeritakse riigisiseselt kleebise kasutamist ja kleebise mõõte. Kleebist 

kasutatakse, kui logoga peab märgistama, kuid logo ei paigaldata tootmise käigus 

pealetrükina.  

Eelnõu §-ga 6 reguleeritakse plakati kasutamist. Plakati paigaldamise eesmärk on anda 

üldsusele teavet, et milliseid toetuse saaja või partneri tegevusi on rahastatud toetusest. 

Plakati kasutamise nõue, plakati suurus ja sellel projekti nimetuse märkimise nõuded 

tulenevad Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 821/2014 artikli 5 lõigetest 1 ja 2. Plakati 

suurust reguleerib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 XII lisa 

punkt 2.2.2.b. Seni võis plakat olla A4 suurune, kuid programmperioodil 2014−2020 peab 

plakat olema A3 suurune. Eelnõuga ühtlustatakse riigisiseselt plakatil logo ja projekti 

nimetuse paiknemist. Seatakse nõue, et logole eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast ja 

projekti nimetusele plakati kõrgusest vähemalt 30%. Plakat tuleb panna toetuse saaja ja 

partneri esindusruumi nähtavale kohale ja see peab olema üleval projekti abikõlblikkuse 

perioodil. Plakat pannakse ka tegevuse, sh ürituse, seminari vms, toimumise kohta, kui 

tegevus toimub väljaspool alalist tegevuskohta ja hoitakse ülal ürituse toimumise ajal. 

Plakatit ei pea panema, kui tuleb paigaldada eelnõu § 7 kohane stend. Plakati kasutamisel 

tuleb arvestada ka eelnõu §-s 4 nimetatud logo kasutamise ja plakatile paigutamisel §-des 

9−11 nimetatud logo kujunduse nõudeid. 

 

Eelnõu §-ga 7 reguleeritakse stendi kasutamist. Stendi kasutamise nõue tuleneb ühissätete 

määruse XII lisa punktidest 2.2.4. ja 2.2.5. Stendi kasutamisel tuleb arvestada ka eelnõu §-s 

4 nimetatud logo kasutamise ja stendile paigutamisel §-des 9−11 nimetatud logo kujunduse 

nõudeid. Stendi kasutatakse projekti abikõlblikkuse perioodil ja võib kasutada tahvli 

asemel.  

 

Eelnõu §-ga 8 reguleeritakse tahvli kasutamist, mida reguleerib ühissätete määruse XII lisa 

punkt 2.2.5. Tahvli paigaldamise eesmärk on teavitada avalikust projekti rahastamist EL 

fondidest ka pärast eseme soetamist või tööde lõpetamist ehk projekti tulemuste 

kestvusnõude kohaldumise ajal. 

 

Selguse mõttes sätestatakse, et stendil ja tahvlil võib olla ka muud teavet, sealhulgas 

näiteks projekti muude rahastamisallikatega seotud logosid või seaduses sätestatud teavet. 

 

3. peatükk 

Logo kujundus 

Eelnõu §-ga 9 nimetatakse logo komponendid, mille all peetakse reeglina silmas kahe 

kujutise ja nende all olevaid tekste ning kuidas logo komponendid võivad logol paikneda. 

Samuti annab Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 821/2014 artikli 4 lõige 2 erisuse 

väikesemõõduliste esemetel logo komponentides, millisel juhul piisab Euroopa Liidu lipu 

kujutisest ja tekstist selle all.  
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Eelnõu §-ga 10 täpsustatakse logo komponentide mõõte ning turvaala, mida reguleerib 

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 821/2014 II lisa. 

 

Eelnõu §-ga 11 seatakse nõuded logo värvidele, mida reguleerib samuti Komisjoni 

rakendusmääruse (EL) nr 821/2014 II lisa. 

 

4. peatükk 

Toetuse andmise avalikustamine 

Eelnõu §-ga 12 sätestatakse ühissätete määruse XII lisa punktis 1 nimetatud andmed, 

millised korraldusasutus avalikustab iga projekti kohta veebilehel 

www.struktuurifondid.ee. Andmete avalikustamise eesmärk on muuta toetuse andmine ja 

kasutamine läbipaistvaks. Avalikustamine võimaldab infoni jõuda nii vastava valdkonna 

toetustest huvitatul kui ka laiemal huviliste ringil.  

 

5. peatükk 

Rakendussätted 

Eelnõu §-s 13 täpsustatakse, et eelnõus nimetatud nõuded kohalduvad toetuse saajale, mitte 

toetuse taotlejale. Seega ka parterile alles siis, kui toetuse andmise üksikotsus on jõustunud 

ehk kui toetuse taotlejast on saanud toetuse saaja. Kui esemed on soetatud või osad projekti 

tegevused tehtud enne üksikotsuse jõustumist, siis teavitamisnõuded tagantjärele ei 

kohaldu. Logo varasem kasutamine ei ole karistatav ehk toetust seepärast ei vähendata. 

STS2014_2020 § 16 tähenduses tegevuste elluviija võib kasutada logo ja fondidele viidata 

ka enne käskkirja jõustumist. 

 

Lisas on toodud logo kasutusparameetrid ja esitlusviisid. Korraldusasutus paneb 

veebilehele www.struktuurifondid.ee üles logo digitaalsel kujul, et võimaldada logo 

lihtne kasutamine. 

 

4. Eelnõu terminoloogia 

Eelnõu ei näe ette iseseisvaid termineid. Eelnõus kasutatakse termineid STS2014_2020s 

või selles viidatud EL määruste tähenduses ja sõnastuses. 

 

5. Eelnõu vastavus EL õigusele 

Eelnõu on kooskõlas: 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (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 ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 

määrus (EÜ) nr 1083/2006;  

 Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 821/2014, millega kehtestatakse Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad seoses 

programmist tehtavate maksete ülekandmise ja haldamise ning rahastamisvahendite 

aruandluse üksikasjaliku korraga, toiminguga seotud teabe- ja teavitamismeetmete 

tehniliste omadustega ning andmete kirjendamise ja salvestamise süsteemiga; 

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa 

abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks. 

 

6. Eelnõu mõjud 

http://www.struktuurifondid.ee/
http://www.struktuurifondid.ee/
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Eelnõuga tagatakse toetusest rahastatud objektide tähistamise ja EL osalusele viitamise 

korra ühtsus ning kooskõla EL õigusega. Teavitamise tulemusel saab avalikkus teada, 

millisest Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondist on tegevust või objekti 

kaasrahastatud, kui suures ulatuses ja milline on rahastatava projekti sisu.   

 

7. Eelnõu rakendamisega seotud kulud ja eeldatavad tulud 

Teavitamisega seotud kulud on abikõlblikud ja rahastatavad toetusest.  

 

8. Eelnõu määrusena jõustumine 

Eelnõu jõustub üldises korras.   

 

9. Eelnõu kooskõlastamine 

Eelnõu kooskõlastati õigusaktide kooskõlastamise infosüsteemi kaudu ministeeriumidega, 

kes meetmete planeerimise ettevalmistamise teabe kohaselt hakkavad täitma 

rakendusasutuse ülesandeid. Kommentaaridega arvestamise ülevaate leiab 

kommentaaridega arvestamise tabelist (lisatud). 
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