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Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. aasta määruse nr 39 „Siseministeeriumi 

põhimäärus“ § 23 lõike 2 punkti 2 alusel ning lähtudes Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. aasta 

korraldusest nr 107 „„Eesti regionaalarengu strateegia 2014–2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 

2014–2017 heakskiitmine“ ja siseministri 13. veebruari 2015. aasta käskkirjast nr 1-3/33 „Kagu-

Eesti tegevuskava 2015–2020 ja rakendusplaani 2015–2020 kinnitamine“. 

 

1. Programmi eesmärk ja üldpõhimõtted 

1.1. Setomaa arengu programmi (edaspidi Programm) eesmärgiks on kaasa aidata Setomaa 
elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi kohapealse ettevõtluskeskkonna ja 

inimkapitali arendamise ning piirkonna turunduse, toetudes piikonna kultuurilis-
loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele. Programmi 
eesmärgiks on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks 

kasutamiseks.  

1.2. Programmi vahendid jagunevad toetusvahenditeks ning programmi rakenduskuludeks. 

1.3. Programmi toetusvahendeid kasutatakse projektipõhiselt. 

1.4. Programmi väljatöötamise ja üldise koordineerimise eest vastutab Siseministeerium.  

1.5. Programmi elluviimise eest vastutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS).  

1.6. Taotlusvooru väljakuulutamise ja programmi nõukogu töö korraldamise eest vastutab 
Setomaa Valdade Liit (edaspidi SVL).  

1.7. Lisaks punktis 1.1 nimetatud eesmärgile ja punktides 4.2 ja 4.5 nimetatud tegevustele 
toetatakse programmi 2015. aasta vahenditest toetusskeemi „Noored Setomaale“, milleks 
eraldatakse programmi vahenditest 40 000 eurot. Toetusskeemi „Noored Setomaale“ 

tingimused ja kord kinnitatakse siseministri käskkirjaga.  

  

2. Programmi piirkond  

2.1. Programmi piirkonnaks on Mikitamäe ja Värska vald Põlva maakonnas ning Meremäe ja 

Misso vald Võru maakonnas.  

2.2. Programmi raames toetatakse abikõlblikke tegevusi, mis aitavad kaasa Setomaa arengule 
ja mis tehakse programmi piirkonnas, setode asualal Pihkva oblasti Petseri rajoonis või 



 

mujal väljaspool programmi piirkonda, mis on vältimatult vajalikud punktis 1.1 nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks.  

 

3. Abikõlblikud taotlejad ja projektipartnerid, taotlejale kehtivad üldnõuded  

3.1. Programmi raames saavad taotlejaks olla: 

3.1.1. Mikitamäe ja Värska vald Põlva maakonnas, Meremäe vald ja Misso vald Võru 
maakonnas; 

3.1.2. programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle 
tegevus soodustab punktis 1.1 nimetatud eesmärki ja projektis kavandatud 
tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka.  

3.2. Taotlejale kehtivad järgmised üldnõuded: 

3.2.1. taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad;   

3.2.2. taotleja või tema üle valitseva isiku suhtes pole algatatud likvideerimis- või 
pankrotimenetlust; 

3.2.3. juhul kui taotleja on varem saanud riiklikest või välisvahenditest abi, mis on 

kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud tähtajaliselt ja 
nõutud summas; 

3.2.4. taotleja on täitnud varasematest riiklikest toetusskeemidest või Euroopa Liidu 
vahenditest eraldatud toetuse kasutamise tingimusi; 

3.2.5. taotleja peab kinnitama nõutavate vahendite olemasolu toetuse oma- või 

kaasfinantseerimiseks; 

3.2.6. taotlejal on taotluses sisalduva projekti raames teostatavate tööde tegemiseks 
piisavalt kogemusi ja teadmisi;  

3.2.7. juhul kui taotleja on punktis 3.1.1 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksus, peab 
tal olema kehtiv kohaliku omavalitsuse arengukava ja esitatud taotlus peab olema 

kooskõlas kehtiva arengukavaga;  

3.2.8. juhul kui taotleja on punktis 3.1.2 nimetatud mittetulundusühing või sihtasutus, 
peavad projektis kavandatud tegevused kuuluma organisatsiooni põhikirjaliste 

tegevuste hulka.  

3.3. Projektipartner  

3.3.1. Programmi raames on projektipartner juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli 
projekti tegevuste elluviimisel.  

3.3.2. Projektipartner, kes panustab rahaliselt projekti eelarvesse, on projekti 

kaasfinantseerija.  

3.3.3. Juhul kui projekti kaasfinantseerija on projekti raames loodava, väärindatava või 

soetatava eseme üks omanikest või valdajatest, laienevad talle punktis 3.2 toodud 
üldnõuded. 

 

4. Abikõlblikud tegevused ja kulud, toetatud projektide algus ja ajaline kestus 

4.1. Programmi raames toetatakse projekte, mis aitavad otseselt kaasa punktis 1.1 nimetatud 
programmi eesmärgi saavutamisele. Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul 

tehtud kulud, kusjuures enne toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga 
seonduvad kulud omal vastutusel.  

4.2. Programmi raames toetatakse projekte, mis võivad sisaldada järgmisi abikõlblikke 
tegevusi: 



 

4.2.1. Noorte ettevõtlusalane koolitus ja sidumine Setomaa arengu programmi 
sihtpiirkonnas tegutsevate ettevõtetega, sh:  

4.2.1.1. majandus- ja ettevõtlusalase õppe korraldamine üldhariduskoolis;  

4.2.1.2. ettevõtlusringide korraldamine, õpilasfirmade loomine ning 
koostööprojektide teostamine teiste ettevõtete ja õpilasfirmadega;  

4.2.1.3. mentorlus õpilasfirmadele, sh Setomaa ettevõtjate kaudu;  

4.2.1.4. praktikakohtade ja juhendajate toetamine kohalikes ettevõtetes;  

4.2.1.5. stipendiumite andmine kutsekoolide õpilastele nende hilisema 
tööleasumise tingimusel Setomaal asuvasse ettevõttesse. 

4.2.2. Ettevõtluskeskkonna edendamine ning kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamine:  

4.2.2.1. SA Põlvamaa Arenduskeskuse või SA Võrumaa Arenguagentuuri 
ettevõtlusnõustamise tugiteenuse (vastavalt maakondlike arenduskeskuste 

poolt pakutavate teenuste sisule ja mahule, sh mentorlus, 
ettevõtlusteadlikkuse tõstmine, arengu- ja äriplaanide koostamine, 
firmavisiidid, öko-tegevusalane koolitus) tagamine programmi piirkonna 

olemasolevatele ja alustavatele ettevõtjatele ning ettevõtluskonsultandi-
arendustöötaja töökoha loomine koos tasustamisega;  

4.2.2.2. ettevõtlusalaste kontaktide loomise ja kogemuste vahetamise (piirkonna 
ettevõtlusfoorumid, messid ja muud turundusalased üritused) ürituste 
läbiviimine või nendel osalemine; 

4.2.2.3. Setomaa programmi sihtpiirkonna elanike ettevõtlusalase koolituse, 
täiend- ja ümberõppe ning muu vabahariduse korraldamine lähtuvalt 
ettevõtete tööjõuvajadustest või  kohalikul ressursil põhinevate ja 

traditsiooniliste või ökoloogiliste toodete valmistamiseks; 

4.2.2.4. piirkonna ettevõtluskeskkonna kohta olulise info kogumine, ressursside 

kohta andmebaaside loomine ja uuendamine ning Setomaa kui võimaliku 
investeerimiskoha turundus;  

4.2.2.5. ajakohase internetiühenduse tagamine piirkonna ettevõtetele, asutustele ja 

organisatsioonidele; 

4.2.2.6. taastuvenergia kasutuselevõtule, energiasäästule ja ressursside 

otstarbekale kasutamisele suunatud uuringute ja analüüside teostamine, 
teavitus- ja koolitustegevus.  

4.2.3. Setomaa mainekujunduslik turundus ning sidumine piirkonna spetsiifiliste 

kultuuri- ja loodusväärtustega: 

4.2.3.1. kultuurimajanduse edendamine ja sidumine turismiga, kohalikul kultuuri- 

ja ajaloopärandil põhinevate ürituste korraldamine; 

4.2.3.2. Setomaa pärandi ja kultuuriväärtuste esitlemisega seotud tootepakettide, 
turismimarsruutide ja tutvustavate infomaterjalide väljatöötamine ning 

Setomaa tutvustamine turismimessidel; 

4.2.3.3. vahendite soetamine õppetubade läbiviimiseks ning koolitused Seto 

pärandil põhinevate toodete tootmiseks ja traditsioonilise arhitektuuri 
taastamiseks ja rajamiseks turismi arendamise eesmärgil; 

4.2.3.4. erinevaid osapooli (ettevõtjate ühendused, teenusepakkujad, kohaliku 

omavalitsuse üksused) hõlmavad turismi- ja puhkemajandusalased 
ühisturunduslikud tegevused; 

4.2.4. Setomaale elama asumise kampaaniate läbiviimine ja maale elama asumise 
kampaaniate tegevustes osalemine. 



 

4.2.5. Investeeringud programmi piirkonnas asuvatesse laialdasele sihtgrupile suunatud 
avaliku ühiskasutuse funktsioonides hoonetesse ja rajatistesse: 

4.2.5.1. uue rajatise ehitamine või olemasoleva rajatise rekonstrueerimine; 

4.2.5.2. hoone või hoone osa rekonstrueerimine ja remont, hoone tehnosüsteemi 
rajamine, muutmine või asendamine;  

4.2.5.3. mööbli ja muu sisustuse ning inventari soetamine; 

4.2.5.4. punktides 4.2.5.1 ja 4.2.5.2 toodud tegevustega seotud 

projekteerimistööde teostamine tingimusel, et valminud ehitusprojekt 
peab olema vähemalt põhiprojekti staadiumis; 

4.2.5.5. punktis 4.2.5 nimetatud investeeringuid toetatakse juhul, kui projekti 

lõppedes on hoone, hoone osa või rajatis parandatud kvaliteedis 
kasutusele võetav;  

4.2.5.6. punktis 4.2.5 nimetatud investeeringuid ei toetata, kui taotlejale on varem 
programmi vahenditest sama infrastruktuuri objekti jaoks eraldatud ning 
saadud toetuse kasutamise lõpparuanne ei ole eeltaotluste esitamise 

tähtpäevaks EASi poolt kinnitatud. Kui taotleja on varem saanud toetust 
objekti projekteerimistöödeks, siis samale investeeringuobjektile 

ehituseks, rekonstrueerimiseks ja/või soetusteks toetuse taotlemisel 
punktides 4.2.5.1 kuni 4.2.5.3 nimetatud investeeringuid toetatakse 
tingimusel, et varasemalt projekteerimistöödeks eraldatud toetuse 

kasutamise lõpparuanne on EASi poolt kinnitatud enne põhitaotluse 
esitamist EASile.  

4.3. Lisaks punktides 4.2 loetletud tegevustele võib anda sihtotstarbelist tegevustoetust kuni 12 

kalendrikuuks Setomaa arengu jaoks olulistes valdkondades tegutsevatele 
mittetulundusühendustele, kelle põhikirjaline eesmärk on ülesetomaaliselt olulise 

valdkonna arendamine. Tegevustoetust saab järgmistel tingimustel: 

4.3.1. projekt toetab punktis 1.1. nimetatud eesmärki;  

4.3.2. eeltaotluses on välja toodud tegevustoetuse vajalikkus, ühenduse üldised 

eesmärgid ja konkreetsed eesmärgid ja tegevused projektiperioodil, tegevustoetuse 
indikatiivne summa ja kululiikide vaheline jaotus;   

4.3.3. eeltaotluses on välja toodud info muude rahastamisallikate (liikmemaksud, 
kohaliku omavalitsuse toetus, muud toetused jne) kohta. 

4.4. Välisabi, sh struktuuritoetuse (edaspidi välisabi) projektide kaasfinantseeringu katmine on 

toetatav tingimustel: 

4.4.1. välisabi projekt toetab punktis 1.1. nimetatud eesmärki; 

4.4.2. välisabist rahastatava projekti toetus on suurem kui Setomaa arengu programmis 
lubatud maksimaalne toetussumma; 

4.4.3. eeltaotluses tuleb esitada täpne informatsioon välisabifondi või meetme kohta, sh 

välisabifondi esitatava projektitaotluse nimetus, sisukokkuvõte, välisabifondi 
projektitaotluse eelarve maht (sh Setomaa arengu programmist kavandatav 

kaasfinantseering), taotleja välisabiprojekti kaasfinantseeringu suurus ja 
kohustuslik minimaalne kaasfinantseeringu määr, välisabifondile projektitaotluse 
esitamise tähtpäev. 

4.4.4. programmist ei toetata punktis 4.4 nimetatud välisabi projekte, millele 
kavatsetakse taotleda või eraldada riigiabi või vähese tähtsusega abi.  



 

4.5. Programmi raames on abikõlblikud programmist toetuse saamisest teavitamisega seotud 
kulud vastavalt siseriiklikest regionaalarengu programmidest teavitamise juhendile, mis on 

kättesaadav EASi veebilehel.  

4.6. Kui taotlejal on tegevusele võimalik taotleda toetust Setomaa kultuuriprogrammist või 
regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist, siis antud tegevust Setomaa 

arengu programmist ei toetata. 

4.7. Programmi raames on abikõlblikud need kulud, mis on otseselt vajalikud projekti 

eesmärkide saavutamiseks ja mis aitavad kaasa programmi eesmärgi saavutamisele.  

4.8. Abikõlblike kulude osas on järgmised piirangud: 

4.8.1. projektijuhtimisega seotud personalikulud ja üldkulud (projekti elluviimisega 

seotud kommunaal-, side- ja transpordikulud ning bürootarvete hankimine) võivad 
moodustada üldjuhul kuni 10 % projekti abikõlblike kulude kogumahust. 

Personali- ja üldkulu hulka ei loeta punktis 4.3 nimetatud tegevustoetust, punktis 
4.2.2.1 nimetatud ettevõtlusnõustamise tugiteenuse osutamisega ja 
ettevõtluskonsultant-arendustöötaja tegevusega seotud kulusid ega punktis 4.4 

nimetatud välisabi projekti kaasfinantseeringu katmisega seotud kulusid; 

4.8.2. toitlustuskulu on abikõlblik summas kuni 10 eurot päevas isiku kohta;  

4.8.3. ehitiste projekteerimise või ehitamise korral peab taotleja olema 
infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, või üks omanikest või valdajatest;  

4.8.4. taotleja ei pea olema projekti raames teostatava ehitise projekteerimise, rajamise 

või renoveerimise korral infrastruktuuriobjekti omanik või valdaja, kui mitut 
kohaliku omavalitsuse üksust hõlmava ühisprojekti puhul on taotlejaks sihtasutus 
või mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on kohaliku omavalitsuse 

üksuste ühisprojektide elluviimine ja mille asutajaks on kas maavalitsus, 
omavalitsus või omavalitsuste üksuste liit; 

4.8.5. kui toetuse taotleja on infrastruktuuriobjekti valdaja, peab objekt olema antud 
taotleja valdusesse kasutuslepinguga ning taotleja peab kinnitama, et esitab 
taotluse objekti omaniku teadmisel ja nõusolekul; 

4.8.6. kui valdaja taotleb toetust talle mittekuuluva infrastruktuuriobjekti 
rekonstrueerimiseks, siis peab: 

4.8.6.1. kasutusleping olema kehtiv vähemalt 5 aastat alates projekti lõppemise 
päevast; 

4.8.6.2. objekti omanik säilitama infrastruktuuriobjekti sihtotstarbelise kasutamise 

vähemalt 5 aastaks alates projekti lõppemise päevast; 

4.8.7. välisabiprojektide kaasfinantseeringu puhul on abikõlblik kulu kuni 50% taotleja 

välisabiprojekti minimaalsest kohustuslikust omafinantseeringust; abikõlblik kulu ei 
või ületada Setomaa arengu programmi maksimaalset lubatud toetuse suurust;  

4.8.8. välisabiprojektide kaasfinantseeringuks eraldatava toetuse puhul sõlmitakse 

toetusleping alles siis, kui taotlejaga on sõlmitud välisabi leping või tehtud toetuse 
eraldamise otsus; välisabi lepingu koopia või toetuse eraldamise otsuse koopia tuleb 

enne toetuslepingu sõlmimist esitada EASile;  

4.8.9. hoone või rajatise ehituslik projektdokumentatsioon peab vastama kehtivale 
ehitusseadusele ning põhiprojekti staadiumile hoonete projekteerimisel vastavalt 

ehitusstandardile „EVS 811:2012 – Hoone Ehitusprojekt“ ning rajatiste 
projekteerimisel vastavalt standardile „EVS 907:2010-Rajatise Ehitusprojekt“. 

4.9. Abikõlblikud on ainult projektiperioodi jooksul tehtud kulud, kusjuures enne 
toetuslepingu sõlmimist kannab taotleja projektiga seonduvad kulud omal vastutusel.  



 

 

4.10. Projekti ajalise kestuse arvestus algab taotluse registreerimisest EASis või taotluses 

määratletud hilisemast tähtajast.  

4.11. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 18 kuud v.a. punktis 4.3 nimetatud 
tegevustoetus, mille korral on projekti elluviimise maksimaalne kestus 12 kuud.  

4.12. EASil on õigus erandjuhtudel taotleja põhjendatud ettepanekul pikendada projektide 
elluviimise kestust kuni 24 kuuni, v.a. punktis 4.3 nimetatud tegevustoetuse korral. 

Projekti pikendamise taotlus peab olema EASile esitatud vähemalt 1 kuu enne projekti 
kehtivat lõppkuupäeva.  

 

5. Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud 

Toetuse vahenditest ning oma- ja kaasfinantseeringust ei toetata  järgmisi tegevusi ja kulusid: 

5.1. tegevused ja nendega kaasnevad kulud, mis on tehtud väljaspool projektiperioodi; 

5.2. ühingute või organisatsioonide liikmemaksud; 

5.3. käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti eesmärkide saavutamiseks 
otseselt vajalikud kulud; 

5.4. trahvid, kohtukulud, viivised; 

5.5. erisoodustusmaks;  

5.6. esinduskulud; 

5.7. kingitused;  

5.8. auhinnad, v.a projekti eesmärkide saavutamiseks otseselt vajalikud kulud;  

5.9. mitterahaline oma- ja kaasfinantseering; 

5.10. muud toetatavate tegevustega mitteseotud ning projekti elluviimise seisukohast 
põhjendamatud ja ebaolulised kulud;  

5.11. tegevused, millele taotlejal on võimalik taotleda toetust Setomaa kultuuriprogrammist või 
regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist;  

5.12. tegevused, mis ei toeta punktis 1.1 sätestatud eesmärki;  

5.13. investeeringud hoonetesse, ruumidesse ja rajatistesse, mida kasutatakse valdavalt avalike 
teenuste pakkumiseks (näiteks valla volikogu ja vallavalitsuse ruumid, raamatukogu 

ruumid, põhikooli ja gümnaasiumi hooned); 

5.14. kinnisasja ost.  

 

6. Toetussumma, oma- ja kaasfinantseering 

6.1. Maksimaalne toetus projekti kohta on kuni 32 000 eurot, välja arvatud:  

6.1.1. punktis 4.2.2.1 nimetatud ettevõtlusnõustamise tugiteenuse puhul on 
maksimaalne toetussumma 20 000 eurot;   

6.1.2. punktis 4.3 nimetatud tegevustoetuse puhul on maksimaalne toetussumma 

20 000 eurot. 

6.2. Toetuse määr ei või olla suurem kui 85 % projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud:  

6.2.1. punktis 4.2.2.1 nimetatud ettevõtluskonsultandi-arendustöötaja nõustamis- ja 
tugitegevuse toetuse määr võib olla kuni 100%;  



 

6.2.2. punktis 4.4 nimetatud välisabi projektide kaasfinantseeringu jaoks toetuse 
taotlemisel, kus toetuse määr võib olla kuni 100% projekti abikõlblikest 

kuludest.  

6.3. Omafinantseeringu hulka arvatakse vaid toetuse saaja poolt tehtavad abikõlblikud kulud. 

6.4. Kaasfinantseeringu hulka arvatakse vaid kaasfinantseerija poolt tehtavad abikõlblikud 

kulud. 

6.5. Taotleja oma- või kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 15% projekti 

abikõlblikest kuludest, välja arvatud:  

6.5.1. punktis 4.2.2.1 nimetatud ettevõtluskonsultandi-arendustöötaja nõustamis- ja 
tugitegevuse puhul, mille puhul oma- või kaasfinantseering pole nõutav; 

6.5.2. punktis 4.4 nimetatud välisabi projektide kaasfinantseeringu katmise puhul, mille 
puhul oma- või kaasfinantseering pole nõutav. 

 

7. Vähese tähtsusega abi  

7.1. Kui Setomaa arengu programmi raames antav toetus on käsitatav vähese tähtsusega abina, 
siis järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi 
suhtes (ELT L352, 24.12.2013, lk 1) või Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 360/2012, 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist 
majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abis 
suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8) ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut. 

7.2. Kui toetus on vähese tähtsusega abi, peab taotleja vastama järgmistele nõuetele: 

7.2.1. Euroopa Komisjoni  määruse (EL) nr 1407/2013 kohaselt antud vähese 

tähtsusega abi koos Setomaa arengu programmi raames taotletava toetusega ja 
käesolevas punktis nimetamata Euroopa Komisjoni määruste kohaselt antud 
vähese tähtsusega abiga ei tohi ettevõtja käesoleva ja kahe eelneva 

majandusaasta jooksul ületada 200 000 eurot.   

7.2.2. Maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale 

ettevõtjale mis tahes kolme majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei 
tohi koos Setomaa arengu programmi raames taotletava toetusega ületada 100 
000 eurot. 

7.2.3. juhul, kui taotleja on saanud vähese tähtsusega abi Euroopa 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) mõistes, ei tohi talle käesoleva ja kahe eelneva majandusaasta jooksul 

Komisjoni määruse nr 360/2012 ning Komisjoni määruse nr 1407/2013 alusel 
antud vähese tähtsusega abi koos Setomaa arengu programmi raames taotletava 

toetusega ületada 500 000 eurot.  

7.3. EAS hindab, kas taotletav toetus kvalifitseerub vähese tähtsusega abiks punktis 7.1 
nimetatud Euroopa Komisjoni määruste mõistes ja kas taotleja vastab punktis 7.2 

sätestatud nõuetele.  

7.4. Kui taotletav toetus kvalifitseerub vähese tähtsusega abiks punktis 7.1 nimetatud Euroopa 

Komisjoni määruste mõistes, siis kontrollib EAS riigiabi ja vähese tähtsuse abi registrist, 
kas taotleja on õigustatud saama vähese tähtsusega abi. 

7.5. EAS lõpetab taotluse menetlemise ning teeb taotluse mitterahuldamise otsuse kui 

taotletav toetus kvalifitseerub vähese tähtsusega abiks punktis 7 nimetatud Euroopa 
Komisjoni määruste mõistes ja taotleja ei ole õigustatud saama vähese tähtsusega abi. Kui 



 

vähese tähtsusega abina kvalifitseeruvat toetust taotletakse suuremas summas, kui taotleja 
on õigustatud saama, vähendatakse taotleja nõusolekul toetuse summat lubatud piirini. 

Kui taotleja vähendamisega ei nõustu,  lõpetab EAS taotluse menetlemise ning teeb 
taotluse mitterahuldamise otsuse.  

7.6. EAS teavitab taotlejat taotluse rahuldamise otsuses vähese tähtsusega abi andmisest. 

 
8. Taotlusvooru väljakuulutamine ja eeltaotluste esitamine  

8.1. Taotlusvooru väljakuulutamist, taotlejate nõustamist, eeltaotluste vastuvõtmist, 
registreerimist ja säilitamist korraldab SVL.  

8.2. Tegevuskava koostamiseks kuulutab SVL vähemalt 15 tööpäeva enne välja taotlusvooru, 

mille tähtpäev on eelnevalt kooskõlastatud Siseministeeriumiga. Taotlusvoorust teavitab 
SVL Põlva ja Võru maakonna lehtedes ja SVL veebilehe kaudu.  

8.3. Taotlusvooru väljakuulutamise teates avaldatakse lühiinformatsioon taotlusvooru 
väljakuulutamise kohta, viidates, et täpsem informatsioon on leitav SVL veebilehel.  

8.4. SVL veebilehel tehakse kättesaadavaks eeltaotluse vorm ning avaldatakse info eeltaotluse 

esitamise tähtpäeva, kontaktisiku nime, postiaadressi ja e-posti aadressi kohta, millele 
eeltaotlus esitada.   

8.5. SVL informeerib taotlusvooru väljakuulutamisest programmi piirkonda jäävaid kohaliku 
omavalitsuse üksusi 3 tööpäeva jooksul taotlusvooru väljakuulutamise hetkest eesmärgiga, 
et kohaliku omavalitsuse üksused levitaksid saadud informatsiooni potentsiaalsete 

taotlejate hulgas enda poolt valitud kõige tõhusamal viisil. Lisaks informeerib SVL 
taotlusvooru väljakuulutamisest Põlva ja Võru maavalitsusi. SVL nõustab taotlejaid 
eeltaotluste koostamisel.  

8.6. Eeltaotlus tuleb esitada SVLle paberil või digitaalselt allkirjastatuna. Paberil esitamise 
korral esitatakse eeltaotlus ka elektrooniliselt. Eeltaotlus tuleb esitada käskkirja lisas 

toodud vormil taotlusvoorus sätestatud tähtajal ja viisil SVLle.  

 

9. Programmi nõukogu koosseis ja töökord  

9.1. Programmi nõukogu teenindab SVL.  

9.2. Põlva ja Võru maavanem ning SVL teevad siseministrile ettepaneku programmi nõukogu 
põhiliikmete ja asendusliikmete nimetamiseks programmi nõukogu koosseisu.  

9.3. Siseminister kinnitab vähemalt 5 liikmelise programmi nõukogu koosseisu oma 
käskkirjaga.  

9.4. Programmi nõukogu ülesandeks on vaadata läbi esitatud eeltaotlused ning otsustada, 
milliste eeltaotluste osas teha siseministrile ettepanek nende kandmiseks tegevuskava 
nimekirja.  

9.5. Kui põhiliikmel ei ole võimalik koosolekul osaleda, teavitab ta sellest SVLi ja oma 
asendusliiget ning koosolekul osaleb asendusliige, koosolekul on võimalus osaleda 

samaaegselt nii põhiliikmel kui ka asendusliikmel, kuid hääleõiguslik on põhiliige, 
asendusliige osaleb kui vaatleja. 

9.6. SVL teavitab EASi ja Siseministeeriumit programmi nõukogu koosoleku toimumisest ja 

nende esindajatel ning SVL esindajatel on õigus osaleda koosolekul sõnaõigusega 
vaatlejaliikmena.  

9.7. Programmi nõukogu koosolekud on kinnised.  

9.8. Programmi nõukogu valib enda hulgast koosoleku juhataja.  



 

9.9. Programmi nõukogu koosolekute protokollija määrab SVL. Protokollija ei tohi olla 
programmi nõukogu liige ega vaatlejaliige. Programmi nõukogu koosolekute protokollid 

allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt. 

9.10. Programmi nõukogu otsustab konsensuslikult. Kui konsensust ei saavutata, võetakse otsus 
vastu häälteenamusega. Kui enamus programmi nõukogust jääb erapooletule seisukohale, 

siis antud eeltaotluse osas ei tehta siseministrile ettepanekut selle eeltaotluse kandmiseks 
tegevuskavasse. 

9.11. Programmi nõukogu liikmed peavad eeltaotluste läbivaatamisel ja otsustamisel olema 
ausad, õiglased, sõltumatud ning erapooletud. 

9.12. Enne programmi nõukogu poolt eeltaotluste läbivaatamist peavad programmi nõukogu 

liikmed koosoleku juhatajale teada andma, milliste eeltaotlustega on nad seotud.  

9.13. Kui programmi nõukogu liige on seotud eeltaotlusega, peab programmi nõukogu liige 

ennast taandama eeltaotluse arutelust ja otsustamisprotsessist ning lahkuma 
koosolekuruumist.  

9.14. Koosoleku juhataja jälgib, et programmi nõukogu liige, kes on seotud arutusele tuleva 

eeltaotlusega, lahkub koosolekuruumist enne eeltaotluse arutelu ja otsuse tegemist. 

 

10. Eeltaotluste menetlemine 

10.1. SVL registreerib laekunud eeltaotlused ja kontrollib, kas taotlejad ja esitatud eeltaotlused 
vastavad järgmistele programminõuetele: 

10.1.1. eeltaotlus on esitatud sätestatud tähtpäevaks; 

10.1.2. eeltaotlus on esitatud nõutud vormil, nõuetekohaselt täidetud ja korrektse 
eelarvega,  

10.1.3. taotletav toetus ei ületa maksimaalset lubatud summat,  

10.1.4. taotletav toetus ei ületa lubatud maksimaalset toetuse määra; 

10.1.5. taotleja omafinantseeringu ja/või kaasfinantseeringu määr vastab punktis 6.5 

esitatud nõuetele; 

10.1.6. taotleja vastab punktis 3.1 nimetatud nõuetele;  

10.1.7. eeltaotluses toodud põhitaotluse EASile esitamise tähtpäev ei ole hilisem kui 
tegevuskava kinnitamisele järgneva aasta 31. märts; 

10.1.8. välisabi projekti kaasfinantseeringuks taotletav toetus ei ületa 50% taotleja 

välisabi projekti kohustuslikust minimaalsest omafinantseeringust; 

10.1.9. välisabist rahastatava projekti toetus on suurem, kui Setomaa arengu programmis 

lubatud maksimaalne eraldatava toetuse suurus; 

10.1.10. tegevustoetust küsitakse maksimaalselt kaheteistkümneks kalendrikuuks;  

10.1.11. punktides 4.2.5.1 kuni 4.2.5.3 nimetatud investeeringute puhul, kui taotleja on 

varem programmi vahenditest sama infrastruktuuriobjekti  jaoks toetust saanud, 
on projekti lõpparuanne EASi poolt kinnitatud.  

10.2. Juhul, kui eeltaotluses esineb punktis 10.1 nimetatud nõuete osas ebatäpsusi, annab SVL 
taotlejale puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 5 tööpäeva vastava nõude esitamise 
kuupäevast arvates.  

10.3. SVL koostab eeltaotluste ja taotlejate vastavuskontrolli tulemustest ülevaate. 

10.4. SVL saadab elektrooniliselt programmi nõukogu liikmetele ja vaatlejaliikmetele kutse 

programmi nõukogu koosolekul osalemiseks vähemalt 10 tööpäeva enne koosoleku 
toimumist. Hiljemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist edastab SVL programmi 



 

nõukogu liikmetele ja vaatlejaliikmetele koosoleku päevakorra, esitatud eeltaotluste 
koopiad ning ülevaate eeltaotluse ja taotleja nõuetele vastavuse kontrolli tulemustest.  

10.5. SVL kutsub programmi nõukogu koosolekule kõigi taotlusvooru esitatud eeltaotluste 
esindaja, teavitades neid vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosolekul 
osaleval eeltaotluse esindajal on võimalus tutvustada oma eeltaotlust ja vastata 

programmi nõukogu liikmete küsimustele, kuid mitte osaleda arutelul, mille tulemusena 
tehakse siseministrile ettepanek eeltaotluste tegevuskavasse kandmiseks või kandmata 

jätmiseks.  

10.6. Programmi nõukogu liikmel ei ole lubatud eeltaotlust puudutavates küsimustes taotlejaga 
enne programmi nõukogu koosolekut ühendust võtta. 

10.7. Programmi nõukogu koosolekul annab SVL programmi nõukogule ülevaate laekunud 
eeltaotlustest ning eeltaotluste ja taotlejate vastavus kontrolli tulemustest. Kuulanud ära 

SVL ülevaate, kinnitab programmi nõukogu programmi nõukogu eeltaotluste ja taotlejate 
vastavuse kontrolli tulemused.  

10.8. Programmi nõukogu arutab läbi eeltaotlused, mis läbisid nõuetele vastavuse kontrolli ning 

otsustab, milliste eeltaotluste osas tehakse siseministrile ettepanek nende tegevuskavasse 
kandmiseks või tegevuskavast väljajätmiseks. 

10.9. Eeltaotluste arutelul ja tegevuskavasse nimetamise ettepanekute tegemisel tuleb 
muuhulgas arvestada kuivõrd: 

10.9.1. eeltaotluses kirjeldatu toetab programmdokumendi punktis 1.1 sätestatud 

eesmärki; 

10.9.2. laiaulatuslikult ja pikaajaliselt mõjutab projekt kogu Setomaa piirkonda;  

10.9.3. omab projekti elluviimine mõju ettevõtlusaktiivsusele Setomaa piirkonnas,  

10.9.4. on projekt seotud Setomaa arengukavaga;  

10.9.5. kuluefektiivsed on projekti tegevused, sh milline on kasusaajate arv. 

10.10. Programmi nõukogu võib ettepaneku tegemisel eeltaotluste nimetamiseks tegevuskavasse 
arvesse võtta ka muid punktis 10.9 nimetamata põhjuseid või asjaolusid, mis võivad 
mõjutada eeltaotluse valikut (nt projekti vähene lisandväärtus, vähene jätkusuutlikkus, 

projektiideede kattumine samas piirkonnas vms).  

10.11. Programmi nõukogu ei tee siseministrile ettepanekut kanda eeltaotlust tegevuskavasse 

kui: 

10.11.1. eeltaotlus ei vasta punktis 10.1 toodud programminõuetele; 

10.11.2. programminõukogu ei ole tuginedes punktis 10.9 ja 10.10 sätestatud 

kriteeriumidele pidanud projekti piisavalt mõjusaks; 

10.11.3. vastavaks aastaks programmile ettenähtud vahendite maht ei ole piisav projekti 

rahastamiseks. 

10.12. Programmi nõukogul on õigus teha siseministrile ettepanek vähendada eeltaotluse toetust 
võrreldes taotletuga ning sätestada tingimusi eeltaotluse muutmiseks või täiendamiseks. 

10.13. Programmi nõukogu koosoleku protokollis peab muuhulgas sisalduma iga esitatud 
eeltaotluse kohta põhjendus eeltaotluse tegevuskavasse kandmiseks või mittekandmiseks, 

maksimaalne toetuse suurus, minimaalne omafinantseerimise määr ja taotluse EASile 
esitamise tähtpäev. 

10.14. Programmi nõukogu ettepanek eeltaotluste rahastamiseks siseministrile ei tohi ületada 

eelarveaastal programmile toetusteks ettenähtud summat. 

10.15. SVL esitab programmi nõukogu koosoleku protokolli koos kaaskirjaga Siseministeeriumi 

e-posti aadressile info@siseministeerium.ee ning EASi e-posti aadressile info@eas.ee. 

mailto:info@siseministeerium.ee
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11. Tegevuskava koostamine 

11.1. Programmi nõukogu ettepaneku alusel koostab Siseministeerium tegevuskava, milles 

sisaldub eeltaotluse nimetus, taotleja nimi, toetuse maksimaalne suurus, 
omafinantseeringu minimaalne määr, taotluse EASile esitamise viimane tähtpäev, 
lisatingimused eeltaotlusele ning programmi rakenduskulude suurus. 

11.2. Siseministeeriumil on õigus küsida täpsustavat informatsiooni tegevuskava ettepaneku 
kohta või eeltaotluste väljavalimise protseduuride järgimise kohta või muud asjakohast 

tegevuskava ettepaneku koostamisega seotud informatsiooni ning programmi nõukogul ja 
SVL on kohustus küsitud informatsioon esitada. 

11.3. Siseministeeriumil on õigus jätta punktis 10.1 nimetatud nõuetele mittevastavad või 

programmi eesmärkide saavutamist mitte toetavad eeltaotlused tegevuskavasse lülitamata 
või saata programmi nõukogule tegevuskava ettepanek tagasi osaliselt või täielikult uuesti 

läbivaatamiseks, kui programmi nõukogu ettepanek on protokollis väheselt põhjendatud. 

11.4. Tegevuskava koostatakse maksimaalselt kogu eelarveaastaks programmile eraldatud 
toetusvahendite summa osas, kusjuures taotluste EASile esitamise tähtpäev ei või olla 

hilisem kui tegevuskava kinnitamisele järgneva aasta 31. märts.  

11.5. Siseministril on õigus tegevuskavas sätestada taotlejale või eeltaotlusele lisatingimusi. 

11.6. Tegevuskava kinnitab siseminister oma käskkirjaga. 

11.7. Eeltaotluste loetelu, mida ei kanta tegevuskavasse, kinnitab siseminister oma käskkirjaga. 

11.8. Siseministeerium edastab siseministri käskkirjadega kinnitatud tegevuskavasse kantud 

eeltaotluste loetelu ja tegevuskavasse mittekantud eeltaotluste loetelu SVLle ja EASile. 

11.9. SVL teavitab eeltaotluse esitajat tema eeltaotluse tegevuskavasse kandmisest või 

mittekandmisest. 

11.10. Taotlejal, kelle projekt on tegevuskavas kinnitatud, on õigus esitada EASle taotlus 
tegevuskavas toodud tähtpäevaks. Kui taotleja ei ole taotlust tegevuskavas sätestatud 

tähtpäevaks EAS-le esitanud, kaotab ta õiguse selle projekti elluviimiseks toetust taotleda 
ning selle arvel vabanenud vahendite edasise kasutamise otsustab siseminister.  

 

12. Tegevuskava muutmine 

12.1. Tegevuskava muudetakse vajadusel 1 kord aastas. 

12.2. Taotlejal või toetuse saajal, kelle eeltaotlus sisaldub tegevuskavas, peab oma eeltaotlust 
puudutava tegevuskava kirje muutmise soovi korral esitama selleks EASile kirjaliku 
ettepaneku hiljemalt septembri 2. nädala reedeks. 

12.3. Ettepanek peab sisaldama konkreetset muudatusettepanekut ning põhjust, miks on vaja 
tegevuskavas olevat eeltaotlust muuta. 

12.4. Tegevuskava muutmist ei saa taotleda: 

12.4.1. taotluse EASile esitamise tähtpäeva muutmiseks; 

12.4.2. uute projektide nimetamiseks tegevuskavasse. 

12.5. EAS koondab kõik esitatud tegevuskava muutmist eeldavad ettepanekud ning edastab 
need koos omapoolse hinnanguga muudatuste põhjendatuse kohta Siseministeeriumi e-

posti aadressile info@siseministeerium.ee hiljemalt oktoobri 1. nädala reedeks.  

12.6. Hiljem esitatud ettepanekuid tegevuskava muutmiseks Siseministeerium ei menetle.  



 

12.7. Siseministril on õigus kaaluda tegevuskava muutmise ettepanekut konsulteerides 
vajadusel programmi nõukoguga. Siseministril on õigus jätta tegevuskava muutmise 

ettepanek rahuldamata või rahuldada osaliselt. 

12.8. Tegevuskava muudatus kinnitatakse siseministri käskkirjaga.  

12.9. Siseministeerium edastab siseministri poolt kinnitatud muudetud tegevuskava EASile ja 

SVLle. EAS teavitab muudatustaotluse esitajat tema eeltaotluse osas tegevuskava 
muutmisest või mittemuutmisest. 

 

13. Taotlemine, taotluste menetlemine ja toetuste väljamaksmise tingimused 

13.1. Taotlused esitatakse EASile viimase poolt kehtestatud vormil. Taotlusi võib esitada vaid 
tegevuskavas kajastatud projektide elluviimiseks tegevuskavas ettenähtud mahus ja 

hiljemalt seal sätestatud tähtpäevaks. Kui taotleja ei ole tegevuskavas sätestatud 
tähtpäevaks taotlust EASile esitanud, kaotab ta õiguse selle projekti elluviimiseks toetust 

taotleda Setomaa arengu programmist.  

13.2. Taotluste menetlemise täpsemad tingimused ning korra kehtestab EAS. EAS informeerib 
taotlejat taotluse esitamise tingimustest. 

13.3. Taotluse menetlemise aeg registreerimise hetkest alates on 22 tööpäeva. Ebatäpsuste 
avastamisel taotleja või taotluse vastavus kontrollimisel teavitatakse sellest viivitamatult 

taotlejat ja määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb nimetatud 
tähtaja võrra.  

13.4. Kui taotlus vastab nõuetele, sõlmib EAS taotlejaga elluviimiseks toetuslepingu.  

13.5. Kui 12 kalendrikuu jooksul taotluse registreerimise hetkest EASi dokumendihalduse 
süsteemis ei ole taotlejast olenevatel põhjustel tehtud EASi poolt taotluse rahuldamise 

otsust, on EASil õigus tunnistada taotlus mittevastavaks ja taotluse menetlemine lõpetada, 
Taotleja kaotab sellega õiguse Setomaa arengu programmist vastavale projektile toetust 
taotleda või saada.  

13.6. Toetus makstakse välja toetuse saajale vastavalt toetuslepingus toodud tingimustele. Kui 
toetus makstakse välja etapiviisiliselt, eelneb väljamaksele (vahe)aruande kinnitamine. 

13.7. EAS teeb toetuse väljamaksed üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast toetuse saajalt 
vastavasisulise maksetaotluse saamist. Kui maksetaotluse menetlemisel avastatakse 
ebatäpsusi, teatatakse sellest viivitamatult toetuse saajale ja määratakse tähtaeg puuduste 

kõrvaldamiseks kuni 10 tööpäeva.  

13.8. Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul osa toetusest välja maksta avansilise 

ettemaksena. Avansilise ettemakse suurus ei tohi üldjuhul ületada 20% toetuse 
kogumahust. Põhjendatud juhtudel võib taotleda avansilist ettemakset kuni 60% toetuse 
kogumahust.  

13.9. Toetuse saaja taotlusel võib põhjendatud juhul toetust välja maksta osaliselt tasutud 
kuludokumentide alusel, st pärast saajale kohustuse tekkimist ja omafinantseeringu 

tasumist. 

13.10. Sularahamakseid võib projekti vahenditest teha ainult kuni 35-euroste kuludokumentide 
alusel ning sularahamaksed ei tohi ületada 10% projekti üldmahust. 

13.11. Kõik projekti raames tehtud kulud, v.a punktis 13.10 nimetatud sularahamaksed tuleb 
välja maksta toetuse saajale või kaasfinantseerija(te)le kuuluva(te)lt pangakonto(de)lt. 

 

14. Toetuse saaja kohustused 

Toetuse saaja on kohustatud: 



 

14.1. tagama toetuslepingus ettenähtud oma- või kaasfinantseeringu;  

14.2. kasutama toetust vastavuses toetuslepinguga; 

14.3. tagastama toetuse kui EAS nõuab toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi 
vastavalt regionaalministri 4. detsembri 2013. a käskkirjale nr 1-4/199 „Regionaalarengu 
programmidest eraldatud toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise kord“ 

14.4. esitama EASi poolt ettenähtud vormil, viisil ja tähtaja jooksul nõutud informatsiooni ja 
aruanded; 

14.5. tagama, et toetuse saaja ning kaasfinantseerija(d) peavad eraldi raamatupidamisarvestust 
toetuse ning oma- või kaasfinantseeringu kasutamise kohta; samuti tagama, et toetuse 
saaja ja kaasfinantseerija(te) raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid 

kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kuludest ning kulu- ja 
maksedokumentidest selgelt eristatavad; 

14.6. viivitamatult kirjalikult informeerima EASi: 

14.6.1. kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad 
või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, sh toetuse saaja nime, 

aadressi ja põhimäärusest/põhikirjast tulenevate või muul viisil volitatud 
esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamisest või 

likvideerija määramisest, tegevuse lõpetamisest jne ka siis, kui eelnimetatud 
muudatused on registreeritud avalikus registris või avalikustatud 
massiteabevahendite kaudu; 

14.6.2. projekti teostamise käigus ilmnenud projekti negatiivse tulemuse suurest 
tõenäosusest või vältimatusest ning projekti edasise jätkamise kaheldavast 
otstarbekusest;  

14.6.3. projekti teostamise baasiks oleva majandusüksuse või terviklikuks üksuseks 
oleva majandusüksuse osa ja nendesse kuuluvate asjade või õiguste üleandmise 

otsuse vastuvõtmisest; 

14.7. taotlema EASilt projekti eelarves muudatusi, kui need on suuremad kui 10 % projekti 
eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea mahust; 

14.8. taotlema EASi nõusolekut taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste või eesmärkide 
muutmiseks;  

14.9. võimaldama teostada EASil kohapealset kontrolli ja auditit ning järelevalvet toetuse ning 
oma- ja kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud 
seadmete, materjalide ja teostatud tööde osas, sh võimaldama kontrollijal juurdepääsu 

kõikidesse ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja omab, rendib või mistahes 
muul moel kasutab, ning ühtlasi tagama samasuguse võimaluse viia samasugune kontroll 

läbi kaasfinantseerija(te) juures; 

14.10. andma kontrollija käsutusse kõik soovitud andmed ja dokumendid 5 tööpäeva jooksul 
arvates vastava teate saamisest; 

14.11. osutama kontrolli, auditi ja järelevalve kiireks läbiviimiseks igakülgset abi; 

14.12. riigihangete seaduse subjektina järgima hangete läbiviimisel riigihangete seaduses 

kehtestatud nõudeid; 

14.13. näitama toetuse kasutamisel, et tegemist on programmist saadud toetusega ning lähtuma 
teavitamisel siseriiklikest regionaalarengu programmide teavitamise juhendist; 

14.14. säilitama vastavalt raamatupidamise seaduse paragrahvile 12 taotluse, toetuse ja projekti 
teostamisega seonduvat dokumentatsiooni 7 aastat;  

14.15. tagama projekti tulemusena loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse 
taotluses ning toetuslepingus toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta jooksul alates 



 

projekti lõppemisest, ning mitte sooritama selle vara osas tehinguid, mis annavad 
nimetatud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjendamatu eelisseisundi;  

14.16. kooskõlastama EASiga projekti tulemusena loodud ja soetatud vara osas õiguste 
üleandmise korral üleandmise tingimused ning edasise vastutuse vara sihtotstarbelise 
kasutuse eest; 

14.17. tagama projekti elluviimisesse kaasatud projektipartneritega sõlmitud koostöökokkuleppe 
ning muude asjakohaste korraldustega projekti elluviimisega seotud kohustuste täitmise 

kaasfinantseerija(te) poolt. 

 

15. Toetuse saaja õigused 

Toetuse saajal on õigus:  

15.1. teha EASiga kooskõlastamata projekti eelarves muudatusi, mis on väiksemad kui 10 % 
projekti eelarves konkreetsele tegevusele ettenähtud eelarverea mahust;  

15.2. saada EASilt informatsiooni ja nõuannet, mis on seotud punktis 14 nimetatud kohustuste 

täitmisega.  

 

16. EASi kohustused 

EAS on kohustatud: 

16.1. tegema taotlus- ja aruandevormid ja asjakohased juhendmaterjalid kättesaadavaks oma 
veebilehel; 

16.2. teavitama toetuse saajaid viivitamatult toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides 
tehtud muudatustest;  

16.3. läbi vaatama punktides 14.7 ja 14.8 nimetatud taotlused hiljemalt 22 tööpäeva jooksul 
taotluse esitamisest ning muudatusotsuse alusel viima sisse muudatused toetuslepingusse; 

16.4. küsima Siseministeeriumi seisukohta juhul, kui taotleja või toetuse saaja soovib muuta 

projekti eesmärke või tegevusi; 

16.5. heaks kiitma või tagasi lükkama punktis 14.4 nimetatud aruanded hiljemalt 22 tööpäeva 

jooksul nende laekumisest ning viivitamatult teavitama toetuse saajat punktis 14.4 
nimetatud aruannete ja punktis 13.7 nimetatud maksetaotluse heakskiitmise või tagasi 
lükkamise otsusest;  

16.6. pärast toetuslepingu sõlmimist tegema oma veebilehel kättesaadavaks järgmise 
informatsiooni:  

16.6.1. toetuse saaja nimi;  

16.6.2. projekti nimetus; 

16.6.3. toetuse ja projekti kogumaht; 

16.6.4. projekti ajaline kestus; 

16.7. mitte avaldama taotlejate ja taotluste kohta menetluse käigus saadud informatsiooni (välja 

arvatud punktis 16.6 nimetatud informatsioon) ega dokumente, välja arvatud õigusaktides 
sätestatud juhtudel;  

16.8. lähtuma toetuse tagasinõudmisel regionaalministri 4. detsembri 2013. a käskkirjast nr 1-

4/199 kinnitatud „Regionaalarengu programmidest eraldatud toetuse tagasinõudmise ja 
tagasimaksmise kord“. 

 



 

17. EASi õigused 

EASil on õigus:  

17.1. viia läbi kohapealne kontrollimine ja auditeerimine  toetuse, oma- ja/või 

kaasfinantseeringu kasutamist kajastavate kulu- ja maksedokumentide, soetatud seadmete, 
materjalide ja teostatud tööde osas; 

17.2. nõuda taotluses sisaldunud projekti tegevuste ja kulude kohta mistahes täiendavate 

andmete ja dokumentide esitamist;  

17.3. tunnistada taotlus mittevastavaks ja lõpetada taotluse menetlemine, kui 12 kalendrikuu 

jooksul taotluse registreerimise hetkest EASi dokumendihalduse süsteemis ei ole 
taotlejast tulenevatel põhjustel tehtud EASi poolset taotluse rahuldamise otsust;  

17.4. vähendada toetust, juhul kui toetuse saaja oma- või kaasfinantseering väheneb alla 

projekti eelarves, tegevuskavas või toetuslepingus toodud määra; 

17.5. projekti eelneva etapi käigus tehtud toetuse kasutamise tingimustele mittevastavate 

kulude võrra vähendada projekti järgneva etapi eest väljamakstavat toetust;  

17.6. erandjuhul pikendada projekti elluviimise kestust kuni 24 kalendrikuuni (v.a punktis 4.3 
nimetatud tegevustoetuse korral), juhul kui projekti elluviimise kestuse pikendamise 

taotlus on EASile esitatud vähemalt 1 kuu enne projekti kehtivat lõpukuupäeva;   

17.7. nõuda toetus tagasi või keelduda osaliselt või kogu toetuse väljamaksmisest lähtudes 

punktis 16.8 nimetatud korrast.   

 

18. Programmi rakendussätted 

18.1. Kinnitan käskkirja lisa – Setomaa arengu programmi eeltaotluse vorm 2015. 
 

 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 

Hanno Pevkur 
siseminister 
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