
RIIGIABILIIGID TURSMIPROJEKTIDELE 

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetust on võimalik anda riigiabina, 

vähese tähtsusega abina (VTA) või mitteriigiabina. 

Toetuse andmise, toetuse määra ja maksimaalse summa otsustamisel lähtub EAS siseministri 

13.02.2015 määrusest nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse 

andmise tingimused ja kord“ (edaspidi PKT määrus). Kui toetus on käsitletav riigiabina või vähese 

tähtsusega abina, järgitakse lisaks Euroopa Komisjoni määrustes sätestatud tingimusi: 

 Kui toetus on riigiabi, siis kohaldub Euroopa Komisjoni grupierandi määrus (komisjoni määrus 

(EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki 

abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1-78);  

 Kui toetus on vähese tähtsusega abi, siis kohaldub komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, 

milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese 

tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8). 

 

Kui toetust taotletakse turismitoodete ja -atraktsioonide arendamiseks ning sihtkoha kui 

võrgustiku arendamiseks ja toetus on riigiabi, siis milliseid erinevaid riigiabiliike saab kasutada? 

 toetus on kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi vastavalt üldise 

grupierandi määruse artiklile 53; 

 toetus on spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi vastavalt üldise 

grupierandi määruse artiklile 55; 

 toetus on turismiinvesteeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi 

määruse artiklile 14;  

 toetus on koolitusabi vastavalt üldise grupierandi määruse artiklile 31;  

 toetus on saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi vastavalt 

üldise grupierandi määruse artiklile 45 või  

 toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 

suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), (edaspidi vähese tähtsusega abi) tähenduses. 

NB! Ühe projekti raames võib riigiabiliike vajadusel omavahel kombineerida. Sel juhul tuleb järgida EK 

määrustes sätestatud riigiabi akumuleerimise reegleid ning vältida ülekompenseerimist. 

 

Kui toetust taotletakse turismitoodete ja –atraktsioonide arendamiseks ning sihtkoha kui 

võrgustiku arendamiseks, siis kas taotluse ettevalmistamisega seotud PKT määruse § 7 lõikes 9 

nimetatud kulud saab tagasiulatuvalt kompenseerida? 

Abi liik Tingimused 

Ei ole riigiabi Määruse § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagantjärele 

hüvitamine on võimalik. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/117022015003?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/117022015003?leiaKehtiv
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ET:PDF


Kultuuri edendamiseks ja 

kultuuripärandi säilitamiseks antav 

abi  

Kui üldise grupierandi määruse artiklis 53 sätestatud 

tingimused on täidetud, ei nõuta ergutava mõju 

olemasolu, ning määruse § 7 lõikes 9 sätestatud 

kulude tagantjärele hüvitamine on võimalik. 

Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba 

aja veetmise taristule antav abi  

Enne taotluse esitamist tegevusi ja kulusid teha ei 

tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast 

taotluse esitamist EASile. 

Turismiinvesteeringuteks 

ettenähtud regionaalabi  

Enne taotluse esitamist tegevusi ja kulusid teha ei 

tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast 

taotluse esitamist EASile. 

Koolitusabi  Enne taotluse esitamist tegevusi ja kulusid teha ei 

tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast 

taotluse esitamist EASile. 

Saastatud alade puhastamiseks 

antav investeeringuteks ettenähtud 

abi 

Enne taotluse esitamist tegevusi ja kulusid teha ei 

tohi. Hüvitada võib kulud, mis on tekkinud pärast 

taotluse esitamist EASile. 

Vähese tähtsusega abi Määruse § 7 lõikes 9 sätestatud kulude tagantjärele 

hüvitamine on võimalik. 

 

Kui toetust taotletakse turismitoodete ja -atraktsioonide arendamiseks ning sihtkoha kui 

võrgustiku arendamiseks, siis kui palju ja millise toetuse määraga saab toetust taotleda? 

 Abi liik  Tingimused 

Ei ole riigiabi 85% projekti abikõlblikest kuludest, minimaalne 

omafinantseering on 15%, mis võib tulla ka avaliku sektori 

rahadest; maksimaalne toetusesumma on maakonna 

rahasumma piir. 



Kultuuri edendamiseks ja 

kultuuripärandi säilitamiseks 

antav abi  

Investeeringuteks ettenähtud abi on maksimaalselt 

4 250 000 eurot projekti kohta ning tegevusabi 

maksimaalselt 5 000 000 eurot ettevõtja kohta aastas.  

 

Investeeringuteks ettenähtud abi puhul ei tohi abisumma 

ületada abikõlblike kulude ja investeeringu tegevuskasumi 

vahet. Tegevuskasum tuleb abikõlblikest kuludest enne 

maha arvata asjakohaste prognooside alusel või 

tagasinõudmise mehhanismi kaudu.  

 

Tegevusabi summa ei tohi ületada summat, mis on vajalik 

tegevuskahjumi katmiseks ja asjaomasel perioodil mõistliku 

kasumi saamiseks See tagatakse enne asjakohaste 

prognooside alusel või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.  

 

Kui abi ei ületa 1 000 000 eurot, võib maksimaalne 

abisumma alternatiivse võimalusena kindlaks määrata 

tasemel 80% abikõlblikest kuludest. 

Spordi- ja mitmeotstarbelisele 

vaba aja veetmise taristule 

antav abi 

Investeeringuteks ettenähtud abi on maksimaalselt 

4 250 000 eurot ning projekti kogumaksumus ei tohi 

ületada 5 000 000 eurot. Sporditaristule antav tegevusabi 

on maksimaalselt 2 000 000 eurot taristu kohta aastas.  

 

Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule 

antava investeeringuteks ettenähtud abi puhul ei tohi 

abisumma ületada abikõlblike kulude ja investeeringu 

tegevuskasumi vahet. Tegevuskasum tuleb abikõlblikest 

kuludest enne maha arvata asjakohaste prognooside alusel 

või tagasinõudmise mehhanismi kaudu.  

 

Sporditaristule antava tegevusabi puhul ei tohi abisumma 

ületada tegevuskahjumit vastava ajavahemiku jooksul. See 

tagatakse enne asjakohaste prognooside alusel või 

tagasinõudmise mehhanismi kaudu. 

Kui abi ei ületa 1 000 000 eurot, võib maksimaalne 

abisumma alternatiivse võimalusena kindlaks määrata 

tasemel 80% abikõlblikest kuludest. 



Turismiinvesteeringuteks 

ettenähtud regionaalabi  

Suurettevõtja puhul 25%,  

keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja  

väikese suurusega ettevõtja puhul 45% abikõlblikest 

kuludest. 

Koolitusabi  Abi suurus on kuni 2 000 000 eurot koolitusprojekti kohta. 

Koolitusabi osakaal ei tohi ületada 50% abikõlblikest 

kuludest.  

Abi osakaalu võib suurendada kuni 70%-ni abikõlblikest 

kuludest järgmiselt: 

- 10 protsendi võrra, kui koolitust antakse ebasoodsas 

olukorras olevatele või puudega töötajatele;  

- 10 protsendi võrra keskmise suurusega ettevõtjatele 

antava abi korral ja 20 protsendi võrra väikeettevõtjatele 

antava abi korral. 

Saastatud alade 

puhastamiseks antav 

investeeringuteks ettenähtud 

abi 

Abi suurus on kuni 20 000 000 eurot ettevõtja ja 

investeerimisprojekti kohta.  

 

Abikõlblikud on puhastustööde kulud, millest lahutatakse 

maa väärtuse tõus. Hinnangu puhastamisest tuleneva maa 

väärtuse tõusu kohta peab andma sõltumatu ekspert. Abi 

osakaal ei tohi ületada 100% abikõlblikest kuludest, see 

tähendab, et määruses nimetatud 15%-lise 

omafinantseeringu võib tasuda ka avalik sektor. 

Vähese tähtsusega abi Ühele ettevõtjale kolme aasta jooksul antava vähese 

tähtsusega abi ülemmäär on 200 000 eurot. Toetuse määr 

on 85% abikõlblikest kuludest, minimaalne 

omafinantseering on 15%. 

 

Kuidas määrata, kas toetuse saaja on väike-, keskmise suurusega või suurettevõte? 

Üldise grupierandi määruse I lisa artikli 2 järgi: 

 kuuluvad mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKE-d) kategooriasse 

ettevõtjad, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot 

ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot; 

 loetakse VKE-de kategoorias väikesteks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 50 

inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit eurot; 

 loetakse VKE-de kategoorias mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem 

kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot. 



 

Töötajate arvu ja rahasummade arvutamisel tuleb arvesse võtta ka partnerettevõtja ja sidusettevõtja 

vastavaid näitajaid.  

Detailsemalt infot VKEde kohta saab lugeda siit. 

 

Järgnevalt on toodud olulisemad väljavõtted grupierandi määruse artiklitest, mis reguleerivad 

toetuse taotlemist lisaks Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse 

tingimuste määrusele. 

NB! Palume arvestada, et abikõlblikuks loetakse ainult neid tegevusi ja kulusid, mis on suunatud 

sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamisele ning 

sihtkoha kui võrgustiku arendamisele. Tegevuste ja kululiikide detailne loetelu, mis 

turismiatraktsioonide arendamise projektidele kehtivad, on leitavad taotlusvormist ning vastavast 

eelarvevormist exelis, mis on EASi veebis. (NB! Taotlemiseks tuleb vastavad andmed sisestada e-

keskkonda!).  

 

Järgnevalt toodud grupierandi määruse punktid võivad Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise investeeringute toetuse tingimusi kitsendada (aga ei laienda neid). 

Et anda riigiabi grupierandi määruse artikli 53 kohaselt kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi 

säilitamiseks antava abina, siis peab arendatav turismiatraktsioon olema seotud järgmiste kultuuriga 

seotud eesmärkide ja tegevustega: 

a) muuseumid, arhiivid, raamatukogud, kunsti- ja kultuurikeskused, teatrid, ooperiteatrid, 

kontserdisaalid, muud elava esituse organisatsioonid, filmipärandiga tegelevad asutused ja 

muud sarnased kultuuritaristud, -organisatsioonid ja -asutused;  

b) materiaalne pärand, sealhulgas igasugune kultuuripärand ja arheoloogiamälestised, 

mälestusmärgid ning ajaloolised paigad ja ehitised; kultuuripärandiga seotud looduspärand 

või pärand, mida liikmesriigi pädevad asutused ametlikult tunnustavad kultuuri- või 

looduspärandina;  

c) vaimne pärand mis tahes vormis, sealhulgas rahvakombed ja käsitöö;  

d) kunsti- või kultuurisündmused ja -üritused, festivalid, näitused ja muud sarnased 

kultuuritegevused; 

e) kultuuri ja kunstiga seotud haridustegevus ning avalikkuse teavitamine kultuuri 

väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise tähtsusest haridusprogrammide ja 

teadlikkuse tõstmise programmidega, sh uute tehnoloogiate abil;  

f) kirjutamine, toimetamine, muusika ja kirjanduse tootmine, levitamine, digiteerimine ja 

avaldamine, sh tõlked. 

 

Abi võib anda järgmisel kujul: 

a) investeerimisabi, sealhulgas abi kultuuritaristu rajamiseks või uuendamiseks;  

b) tegevusabi. 

 

http://eas.test.mindworks.ee/wp-content/uploads/2015/12/VKE_definitsiooni_selgitus_-_EK_mrus_651-2014_alusel_-_2015.pdf


Investeerimisabi abikõlblikud kulud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud 

investeeringute kulud, sealhulgas: 

a) taristu rajamise, uuendamise, omandamise, konserveerimise või parandamise kulud, juhul 

kui taristu tegevusaega või ruume kasutatakse kultuurilistel eesmärkidel aastas vähemalt 80 

% ulatuses;  

b) kultuuripärandi omandamise, sealhulgas rentimise, omandiõiguse ülekandmise ja füüsilise 

ümberpaigutamise kulud;  

c) materiaalse ja vaimse kultuuripärandi kaitse, säilitamise, restaureerimise ja taastamise kulud, 

sealhulgas lisakulud, mis seonduvad säilitamisega nõuetekohastel tingimustel, spetsiaalsete 

tööriistade ja materjalidega, ning dokumenteerimise, teadusuuringute, digiteerimise ja 

avaldamise kulud; 

d) kulud, mille eesmärk on parandada üldsuse juurdepääsu kultuuripärandile, sealhulgas 

digiteerimise ja muu uue tehnoloogia kulud, kulud erivajadustega isikute juurdepääsu 

parandamiseks (eelkõige rambid ja liftid erivajadustega isikutele, Braille kirjas teave ja 

katsutavad eksponaadid muuseumides) ning kultuurilise mitmekesisuse edendamiseks 

ekspositsioonides, programmides ja seoses külastajatega; 

e) kultuuriprojektide ja kultuuriliste tegevuste, koostöö- ja vahetusprogrammide ning toetuste 

kulud, sealhulgas kulud, mis on seotud valikumenetlustega ja edendustööga ning vahetult 

projekti tulemusel kantud kulud. 

 

Tegevusabi puhul on abikõlblikud eelkõige järgmised kulud: 

a) kultuuriasutuse ja pärandiobjekti kulud, mis seonduvad pideva või korrapärase tegevusega, 

sealhulgas näituste, etenduste ja üritustega ning sarnase kultuurilise tegevusega tavapärase 

tegevuse käigus;  

b) kulud, mis on seotud kultuuri ja kunstiga seotud haridustegevuse ning avalikkuse 

teavitamisega kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise tähtsusest 

haridusprogrammide ja teadlikkuse tõstmise programmidega, sh uute tehnoloogiate abil; 

c) kulud, mille eesmärk on parandada üldsuse juurdepääsu kultuuriasutustele või 

pärandiobjektidele ja kultuurilisele tegevusele, sealhulgas digiteerimise ja muu uue 

tehnoloogia kasutamise kulud ning kulud puudega isikute juurdepääsu parandamiseks; 

d) kultuuriprojekti või -tegevusega otseselt seotud tegevuskulud, nt kinnisvara ja 

kultuuriasutuste rendikulud, reisikulud, kulud kultuuriprojekti või -tegevusega otseselt 

seotud materjalidele ja tarvikutele, näituste ja dekoratsioonide arhitektuurilistele 

struktuuridele, tööriistade, tarkvara ja varustuse laenu-, rendi- ja amortisatsioonikulu, kulud 

seoses juurdepääsuõigustega autoriõigustega kaitstud teostele ja muule 

intellektuaalomandiõigustega kaitstud sisule, reklaamikulu ja kulud, mis on kantud vahetult 

projekti või tegevuse tulemusel; amortisatsioonikulud ja rahastamiskulud on abikõlblikud 

ainult siis, kui need ei ole hõlmatud investeeringuteks ettenähtud abiga; 

e) kultuuriasutuse ja pärandiobjekti või projekti töötajatega seonduvad personalikulud; 

f) väliskonsultantide ja sisseostetud teenuste pakkujate poolt osutatud nõustamis- ja 

tugiteenuste kulud, mis on kantud vahetult projekti tulemusel. 

 

Abi ajalehtede ja ajakirjade väljaandmiseks, olenemata sellest, kas need on trükitud või 

elektroonilised, ei ole käesoleva artikli alusel abikõlblik. 



NB! Artikli 53 terviktekst on leitav üldise grupierandi määruse lehekülgedel 64-66. 

 

Et anda riigiabi grupierandi artikli 55 alusel spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise 

taristule antava abina, siis peab turismiatraktsioon vastama järgmistele reeglitele: 

Mitmeotstarbeline vaba aja veetmise taristu koosneb vaba aja veetmise rajatistest, mis on mitme 

otstarbega, pakkudes eelkõige kultuuri- ja vaba aja veetmise teenuseid, v.a lõbustuspargid (leisure 

parks) ja hotellid. 

Juurdepääs spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule peab olema avatud mitmele 

kasutajale, läbipaistev ja mittediskrimineeriv. Ettevõtjad, kes on taristut rahastanud vähemalt 30 % 

ulatuses investeeringukuludest, võivad juurdepääsu saada soodsamatel tingimustel, eeldusel et need 

tingimused tehakse üldsusele kättesaadavaks. 

Mis tahes kontsessioon või muu volitus kolmandale isikule taristu ehitamiseks, ajakohastamiseks 

ja/või käitamiseks antakse avatud, läbipaistval ja mittediskrimineerival alusel, võttes täielikult arvesse 

kohaldatavaid hankereegleid. 

 

Abi võib anda järgmisel kujul:  

a) investeeringuteks ettenähtud abi, sealhulgas abi spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja 

veetmise taristu rajamiseks või uuendamiseks; 

b) sporditaristule antav tegevusabi (NB! mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule ei saa 

anda tegevusabi). 

Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antava investeeringuteks ettenähtud abi 

abikõlblikud kulud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud investeeringute kulud. 

Sporditaristule antava tegevusabi puhul on abikõlblikud taristu teenuste osutamisega seotud 

tegevuskulud. Tegevuskulud hõlmavad näiteks personali-, materjali-, tellitud teenuste, 

kommunikatsioonide, energia-, hooldus-, rendi- ja halduskulusid jms, kuid ei hõlma amortiseerumis- 

ja finantseerimiskulusid, kui need on hõlmatud investeeringuteks ettenähtud abiga. 

NB! Artikli 55 terviktekst on leitav üldise grupierandi määruse leheküljel 67. 

 

Kui toetus on investeeringuteks ettenähtud regionaalabi, siis kehtivad üldise grupierandi artikli 14 

reeglid: 

Abikõlblikud on materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtavate investeeringute kulud. 

Investeeringut peab pärast investeeringu tegemist säilitama abi saanud piirkonnas vähemalt viis 

aastat (VKEde korral kolm aastat). See ei takista selle perioodi jooksul masinate või seadmete 

väljavahetamist, kui need on vananenud või purunenud, tingimusel et majandustegevust jätkatakse 

asjaomases piirkonnas eespool nimetatud miinimumperioodi jooksul. 

Omandatav vara peab olema uus, välja arvatud VKEde ja ettevõtete omandamise korral.  

 

Materiaalse vara rentimisega seotud kulusid võib arvesse võtta üksnes järgmistel tingimustel: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN


a) maa ja hoonete rentimise puhul peab rendileping kestma suurettevõtjate puhul vähemalt viis 

aastat ning VKEde puhul vähemalt kolm aastat pärast investeerimisprojekti lõpuleviimise 

eeldatud kuupäeva;  

b) seadmete või masinate rentimise korral peab rentimine toimuma kapitalirendi vormis ning 

rendileping peab sisaldama abisaaja kohustust osta vara lepingu lõppedes välja. Ettevõtte 

varade omandamise korral artikli 2 punkti 49 tähenduses tuleb arvesse võtta üksnes ostjaga 

mitteseotud kolmandatelt isikutelt ostetud vara soetamise kulusid. Tehing peab toimuma 

turutingimustel. Kui varade soetamiseks on enne nende ostmist juba abi antud, tuleb sellise 

vara maksumus ettevõtte omandamisega seotud abikõlblikest kuludest maha arvata. Kui 

väikeettevõtte äritegevuse võtab üle algsete omaniku perekonnaliige või ettevõtte töötaja, 

siis ei ole vaja täita tingimust, et varad peab ostma kolmas isik, kes ei ole ostjaga seotud. 

Aktsiate omandamist ei loeta alginvesteeringuks. 

 

Immateriaalset vara võib arvutada abikõlblike investeeringukuludena, kui see vastab järgmistele 

tingimustele: 

a) vara tuleb kasutada üksnes abi saavas ettevõttes; 

b) vara peab olema amortiseeritav;  

c) vara peab olema ostetud turutingimustel ostjaga mitteseotud kolmandatelt isikutelt ning 

d) vara peab olema arvatud abi saava ettevõtja varade hulka ja see peab jääma vähemalt viieks 

aastaks (VKEde puhul kolmeks aastaks) seotuks projektiga, mille jaoks abi antakse. 

Suurettevõtjate puhul on immateriaalse vara kulud abikõlblikud ainult kuni 50 % ulatuses 

alginvesteeringu kõigist abikõlblikest investeerimiskuludest. 

NB! Artikli 14 terviktekst on leitav üldise grupierandi määruse lehekülgedel 37-39. 

Eesti regionaalabi kaart on leitav siit. 

 

Kui toetus on koolitusabi, siis kehtivad üldise grupierandi artikli 31 reeglid: 

Abi ei anta koolitusele, millega ettevõtjad täidavad kohustuslikke riiklikke koolitusstandardeid. 

Abikõlblikud on järgmised kulud: 

a) koolitajate tööjõukulud tundide eest, mille jooksul koolitajad koolitusel osalevad;  

b) koolitajate ja koolitatavate tegevuskulud, mis on otseselt seotud koolitusprojektiga, näiteks 

reisikulud, projektiga otseselt seotud materjalide ja tarvikute kulud, töövahendite ja 

seadmete amortisatsiooni kulud selles ulatuses, mil neid kasutatakse üksnes projekti jaoks. 

Abikõlblikud ei ole majutuskulud, välja arvatud minimaalsed vajalikud majutuskulud 

koolitatavate puhul, kes on puudega töötajad;  

c) koolitusprojektiga seotud nõustamisteenuste kulud;  

d) koolitatavate tööjõukulud ja kaudsed üldkulud (halduskulud, üür, muud üldkulud) tundide 

eest, mille jooksul koolitatavad koolitusel osalevad. 

NB! Artikli 31 terviktekst on leitav üldise grupierandi määruse leheküljel 51. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/252496/252496_1548502_50_2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN


Kui toetus on saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi, siis kehtivad 

üldise grupierandi artikli 45 reeglid: 

Investeeringuga tuleb heastada keskkonnakahju, sealhulgas mullale või pinna- või põhjaveele 

tekitatud kahju. 

Kui on teada juriidiline või füüsiline isik, kes vastutab keskkonnakahju eest liikmesriigi õiguste 

kohaselt, ilma et see mõjutakse liidu selle valdkonna eeskirju, eelkõige Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/35/EÜ keskkonnavastutusest keskkonnakahjustuste 

ärahoidmise ja parandamise kohta, (2 ) mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

märtsi 2006. aasta direktiiviga 2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete käitlemise kohta, (3 ) 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiviga 2009/31/EÜ, milles käsitletakse 

süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 85/337/EMÜ ja 

direktiive 2000/60/EÜ, 2001/80/EÜ, 2004/35/EÜ, 2006/12/EÜ, 2008/1/EÜ ning määrust (EÜ) nr 

1013/2006 (4 ) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta direktiiviga 2013/30/EL, 

milles käsitletakse avamere nafta- ja gaasiammutamisprotsesside ohutust ja millega muudetakse 

direktiivi 2004/35/EÜ, (5 ) peab kõnealune isik maksma heastamise eest kooskõlas „saastaja maksab” 

põhimõttega ning riigiabi ei anta. Ainult juhul kui keskkonnakahju tekitaja, kes vastutab kohaldatava 

seadusele alusel, ei ole teada või ei saa teda kohustada heastamise eest maksma, võib heastamise 

või saaste likvideerimise eest vastutavale isikule anda riigiabi. 

Abikõlblikud on puhastustööde kulud, millest lahutatakse maa väärtuse tõus. Olenemata sellest, kas 

saastatud ala puhastamise kulusid saab näidata bilansis põhivarana, võib abikõlbliku investeeringuna 

arvesse võtta kõiki kulusid, mis ettevõtjale saastatud ala puhastamisel on tekkinud. 

Hinnangu puhastamisest tuleneva maa väärtuse tõusu kohta peab andma sõltumatu ekspert. 

NB! Artikli 45 terviktekst on leitav üldise grupierandi määruse leheküljel 60. 

 

Vähese tähtsusega abi (VTA) antakse Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1407/2013 alusel. Abi 

andmise piirmäär on 200 000 eurot. 

 

Milline on EASi roll riigiabiliikide valikul? 

Otsustamaks, kas toetuse taotlemisele kehtivad riigiabi andmise tingimused või mitte ning milliseid 

riigiabi liike kasutada, soovitame tulla EASi eelnõustamisele. Kontaktid on leitavad siit. 

NB! Eelnõustamisel antakse hinnang lähtuvalt sellest informatsioonist, mis on EASile 

eelnõustamise ajal teada. Pärast taotluste esitamist EASile vaadatakse läbi kogu taotluses sisalduv 

informatsioon (kontrollitakse riigiabi andmise alused uuesti üle) ning sellest lähtuvalt võib EAS 

oma esialgset hinnangut muuta ning sellest lähtuvalt paluda korrigeerida ka esitatud taotlust! 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_187_R_0001&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ET:PDF
http://www.eas.ee/teenus/turismivaldkond/

