
RIIGIABILIIGID LINNAKESKUSE AVALIKU RUUMI (LINNASÜDAMED, VÄLJAKUD) KAASAJASTAMISEKS 

 

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 üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike 

teenuste eest makstava hüvitisena antav riigiabi, siis kohaldub komisjoni 20. detsembri 2011 

otsus „Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist 

majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava 

hüvitisena antava riigiabi suhtes“; 

 Kui toetus on vähese tähtsusega abi, siis kohalduvad 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) või komisjoni määrus (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) ja konkurentsiseaduse § 3. 

 

Kui toetust taotletakse linnakeskuse avaliku ruumi (linnasüdamed, väljakud) kaasajastamiseks ja 

toetus on riigiabi, siis milliseid riigiabi liike saab kasutada? 

 Toetus ei ole riigiabi (sealhulgas toetus teeseaduse § 4 tähenduses avalikult kasutatavate 

teede arendamise jaoks); 

 Toetus on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike 

teenuste eest makstava hüvitisena Komisjoni 20. detsembri 2011. aasta otsuse „Euroopa 

Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid 

teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi 

suhtes“ alusel antav riigiabi;  

 Toetus on saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi vastavalt 

üldise grupierandi määruse artiklile 45;  

 Toetus on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antav vähese 

tähtsusega abi Komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 alusel;  

 Toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 tähenduses; 

 Toetus on investeeringuteks ettenähtud regionaalabi vastavalt üldise grupierandi määruse 

artiklile 14. 

 

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

määrustes sätestatud riigiabi akumuleerimise reegleid ning vältida ülekompenseerimist. 

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:2012:007:0003:0010:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:ET:PDF
https://www.riigiteataja.ee/akt/782641?leiaKehtiv


 

Abi liik Tingimused 

Ei ole riigiabi Määruse § 7 lõikes 9 sätestatud kulude 

tagantjärele hüvitamine on võimalik. 

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid 

osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest 

makstava hüvitisena antav riigiabi 

Määruse § 7 lõikes 9 sätestatud kulude 

tagantjärele hüvitamine on võimalik. 

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. 

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid 

osutavatele ettevõtjatele antav vähese 

tähtsusega abi 

Määruse § 7 lõikes 9 sätestatud kulude 

tagantjärele hüvitamine on võimalik. 

Vähese tähtsusega abi Määruse § 7 lõikes 9 sätestatud kulude 

tagantjärele hüvitamine on võimalik. 

Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi  Enne rakendusüksusele taotluse esitamist 

tegevusi ja kulusid teha ei tohi. Hüvitada võib 

kulud, mis on tekkinud pärast taotluse 

esitamist EASile. 

 

Kui toetust taotletakse  linnakeskuse avaliku ruumi (linnasüdamed, väljakud) kaasajastamiseks, siis 

kui palju ja millise toetuse määraga saab toetust taotleda? 

Abi liik Tingimused 

Ei ole riigiabi Abi suurus on kuni 85% abikõlblikest kuludest, minimaalne 

omafinantseering on 15%, seda võib tulla ka avalik sektori 

rahadest; maksimaalne toetusesumma on maakonna 

rahasumma piir. 

Üldist majandushuvi pakkuvaid 

teenuseid osutavatele 

ettevõtjatele avalike teenuste 

Abi suurus on kuni 15 miljonit eurot aastas üldist 

majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest muudes 

valdkondades kui transport ja transpordi infrastruktuur.  



eest makstava hüvitisena antav 

riigiabi 

Määruses nimetatud 15%-line omafinantseering võib tulla ka 

avaliku sektori poolt. 

Saastatud alade puhastamiseks 

antav investeeringuteks 

ettenähtud abi 

Abi suurus on kuni 20 miljonit 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, mis 

tähendab, et määruses nimetatud 15%-lise 

omafinantseeringu võib tasuda ka avalik sektor. 

Üldist majandushuvi pakkuvaid 

teenuseid osutavatele 

ettevõtjatele antav vähese 

tähtsusega abi 

Ettevõtjale üldist majandushuvi pakkuvate teenuste 

osutamise eest antav vähese tähtsusega abi ei ületa 500 000 

eurot kolme majandusaasta jooksul. Toetuse määr on 85% 

abikõlblikest kuludest, minimaalne omafinantseering on 15%. 

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%. 

Investeeringuteks ettenähtud 

regionaalabi  

Suurettevõtja puhul 25%,  

keskmise suurusega ettevõtja puhul 35% ja  

väikese suurusega ettevõtja puhul 45% abikõlblikest 

kuludest. 

 

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.  

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


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 

linnakeskuse avaliku ruumi (linnasüdamed, väljakud) kaasajastamisele. Tegevuste ja kululiikide 

detailne loetelu, mis linnakeskuste arendamise projektidele kehtivad, on leitavad EASi veebis 

olevast taotlusvormist ning vastavast eelarve vormist exelis. (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). 

 

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: 

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 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. 

 

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale võib anda VTAd kolme järjestikuse 

aasta jooksul 500 000 eurot (komisjoni määrus 360/2012). 

 

VTA kohta saab täiendavat infot EASi kodulehelt lugeda siit. 

 

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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:ET:PDF
http://eas.test.mindworks.ee/riigiabi/


Euroopa Komisjoni üldist majandushuvi pakkuvate teenuste pakett  

1) üldine teatis 

2) raamistik  

3) otsus  

4) vähese tähtsusega abi määrus nr 360/2012 

Vastused korduma kippuvatele küsimustele üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohta leiate siit. 

 

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/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0004:0014:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:008:0015:0022:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:007:0003:0010:ET:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:114:0008:0013:ET:PDF
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_et.pdf
http://www.eas.ee/teenus/linnakeskuste-avaliku-ruumi-projektid/

