
   
 

Turismi sihtkohtade koostööprojektide konkurss 

Korduma kippuvad küsimused (KKK) 

 

 

1. Kui suur on maksimaalne toetuse summa? 

Toetuse summa sõltub sellest, kui mitme haldusüksuse (maakonna)  ja (haldusüksuse osa) 

kohaliku omavalitsuse poolt koostööprojekt koostatakse. Vastavate maakondade ja 

valdade summade liitmisel selgub toetuse summa. Nt. kui koostööprojekt koostatakse 

Saare ja Hiiu maakonna peale (mõlemad maakonnad tervikuna), siis on maksimaalne 

toetussumma 100 000 eurot.  

Kui koostööprojekt esitatakse nt: Viljandimaa maakond ja Järva maakond tervikuna  ning 

lisaks Tõrva vald Valga maakonnast, siis on maksimaalne toetussumma  100 000 + X tuhat 

eurot.  

Kui suure osa (x tuhat eurot) Valga maakonna kogueelarvest Tõrva vallale „kaasa“ antakse 

otsustatakse Valga maakonna siseselt. Vt. ka küsimus 2.  

 

2. Haldusüksuse kohta on ette nähtud 50 000 eurot.  Kas ma olen õigesti aru saanud, et 

maakonna kohta on summa tervik ja seda ei tükeldata? 

Juhul kui ühe maakonna erinevad vallad soovivad koostööd naabermaakonnaga, siis 

otsustatakse vastava maakonna summade jaotamine erinevate koostööprojektide vahel 

maakonna  siseselt. Nt. Tõrva vald  Valgamaal soovib osaleda koostööprojektis koos teiste 

Mulgimaa valdadega ehk Viljandi  maakonna projektis. Vastav „kaasaminev“ osasumma 

Valgamaa kogueelarvest (50 000)  otsustakse Valga maakonna siseselt. 

 

3. Kui sama piirkonna või piirkondade kohta esitatakse konkureerivaid 

koostööprojekte ja need projektid eelarvestavad haldusüksuse kogusummad oma 

eelarvesse, siis kuidas jaotatakse summad ja otsustatakse projektide rahastamine? 

Kui ühe piirkonna kohta esitatakse konkureerivaid projekte ja konkureerivad projektid 

hindamistulemusel (ja konkursi eelarve piires) oleks rahastamisväärilised ning tekib 

olukord, kus ühe haldusüksuse summa erinevate projektide peale kokku ületab 50 000 

eurot, siis tekib olukord, kus projektid ei vasta konkursi tingimustele. Kui projektid ei vasta 

konkursi tingimustele, siis on EASil õigus teha Koostööprojekti esitajatele ettepanekuid 

Koostööprojekti tegevuste/eelarve muutmise osas.    

4. Konkursi tingimuste punkti 2.15 kohaselt tuleb jälgida et Koostööprojekti raames 

tehtavate tegevuste kasusaajateks ei ole ettevõtjad, kes tegutsevad 

põllumajandustoodete esmase tootmise, kalapüügi ja vesiviljeluse, tubaka ja 

tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ning hasartmängude ja 

kihlvedude korraldamise valdkonnas. Meil on päris palju ettevõtjaid, kes tegelevad 

nii puhkemajanduse kui ka kalapüügiga. Kas nende kaasamine on siis selle projekti 

raames välistatud? 

Ei ole välistatud. Kui projekt on suunatud ettevõtja sobilikule tegevusvaldkonnale, siis 

sobib ta kasusaajaks, isegi kui see sobiv valdkond ei ole põhitegevusala vaid 

kõrvaltegevusala (antud juhul siis majutus ja kalapüük). 

 

5. Kas koostööprojekti tingimuste dokumendis punktides 2.9.1,  viidatud tulemused 

tuleb saavutada võrreldes projekti algusega või sõltumata sellest kui palju enne oli? 



   
 

Kõiki tulemusi mõõdetakse projekti lõpu seisuga 31.08.2021 sõltumata sellest kui palju on 

vastavaid ettevõtteid enne olnud.  

6. Kas koostööprojekti tingimustes 2.9.7  kohased 10 VKEd tuleb ära näidata juba 

koostööprojekti alguses taotlust esitades?  

Kaasatud VKEd ei ole vaja määratleda projekti alguses,  kaasatud VKEd tuleb esitada 

projekti vahearuande ja lõpparuandega.  

 

7. Miks muutub konkursil edukaks osutunud organisatsioon, kes hakkab projekti ellu 

viima ja kes nimetatakse meetme tingimustes partneriks, riigihankekohuslaseks? 

Mida see kaasa toob? 

Toetusmeetmete puhul oleneb riigihanke läbiviimise kohustus sellest, kas toetuse taotleja 

on hankekohuslane riigihangete seaduse (edaspidi RHS) mõttes. Antud juhul on aga 

tegemist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (ehk rakendusasutuse) poolt 

EASile ette kirjutatud tegevuste elluviimisega. See tähendab, et EASile on antud nende 

tegevuste ellu viimiseks ka toetus (ehk EAS on toetuse saaja). EAS, kui toetuse saaja ja 

riigihankekohuslane, otsib antud konkursi kaudu endale partnereid (turismisihtkoha 

arendusorganisatsioone), kes aitavad ministeeriumi poolt kirja pandud tegevusi ellu viia. 

Kuna EAS on ise riigihankekohuslane, siis laieneb see kohustus ka ta partneritele. See 

tuleneb perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 25 lõikest 2: Partner, kes ei ole 

riigihangete seaduse tähenduses hankija, peab järgima riigihangete seadust, kui toetuse 

saaja on hankija riigihangete seaduse tähenduses, välja arvatud juhul, kui partner on 

valitud ja partneri tehtavate tegevuste maksumus on kujunenud toetuse saaja poolt 

läbiviidud riigihanke tulemusel. 

Lihthanke piirmäär on 30 000 eurot. Alla lihthanke piirmäära kehtivad üksnes riigihangete 

üldpõhimõtted (RHS § 3) sh konkurentsi ärakasutamine ja parima võimaliku hinna ja 

kvaliteedi suhte tagamine (nt tuleb võtta 3 võrdlevat pakkumust).  

NB! Riigihangete seaduse üldpõhimõtteid (3 võrdlevat pakkumust) tuleb kohaldada ka 

juhul, kui partner soovib projekti raames isikuid kaasata töövõtulepingu alusel. 

Riigihangete seadus ei kohaldu üksnes töölepingutele. 

 

8. Miks on vaja esitada hankekord? 

Hankekord on vaja esitada samuti peamiselt ülaltoodud põhjustel (vt. küsimus nr 3). 

Kuna partneritele hakkab kohalduma ka riigihangete seadus, siis peavad nad tegema avatud 

hankeid alates 30 000 eurost, kui tehingu summa on alla selle, siis tuleb järgida RHS 

üldpõhimõtteid ehk kasutama ära konkurentsi ja saavutama parima tulemuse (tuleb võtta 3 

pakkumist). RHSis ei ole öeldud, et need üldpõhimõtted kohalduvad alates teatud summast, 

mistõttu partneril (taotleval organisatsioonil), kellel ei ole kehtivat hankekorda on 

otstarbekas vormistada hankekord, mis sätestab, et näiteks alla 20 000 eurot ei ole nad 

kohustatud kolme pakkumist võtma. Kui hankekorda ei ole, siis tuleks RHSi tõlgenduse 

järgi võtta pakkumisi ka ühest eurost alates. Hankekorra näidisvorm asub kodulehel 

https://www.eas.ee/teenus/sihtkohtade-arenduse-koostooprojektide-konkurss kõige all 

„Koostööprojekti taotlusele tuleb lisada juurde“. 

 

9. Kas hanke läbiviimisel tuleb alati valida kõige soodsaim pakkumine? 

Kui 3 võrreldavat hinnapakkumist on olemas ning pakkumisi on hinnatud mingite teiste 

kriteeriumite järgi, kui maksumus ning valituks osutub mitte kõige soodsaim pakkumine, 

tuleb seda valikut põhjendada - miks kõige soodsaim ei ole kõige parem valik (nt. 

https://www.eas.ee/teenus/sihtkohtade-arenduse-koostooprojektide-konkurss
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pikaaegne koostöö ei ole piisav põhjendus). Soovitav on meiega põhjendus, miks kõige 

soodsamat pakkumist ei taheta valida eelnevalt kooskõlastada. 

 

10. Kas 3 võrreldava pakkumise puhul hinnapäringule mittevastamist või 

mittereageerimist (pakkumise tegemisest keeldumine) loetakse ka üheks 

pakkumiseks? 

Oleneb millele pakkumist on küsitud. Kui teenus on laialt levinud ning turul kättesaadav, 

siis ei ole pakkumise tegemisest keeldumine põhjendatud ning tuleb küsida turult teistelt 

teenuseosutajatelt veel juurde pakkumisi. Lähteülesanne ja pakkumised peavad olema 

sisult vastavuses ja võrreldavad. Ehk näiteks, kui on küsitud pakkumist 3-lt pakkujalt, 

millest vastas 1, ei vastanud 1 ja ütles ära 1, siis pole täidetud võrreldavuse tingimus. 

Selleks, et pakkumisi saaks võrrelda, peab olema min 2 pakkumist, kuid kui pakkumisi on 

rohkem, siis seda parema tulemuse toetuse saaja ise saab. 

 

11. Miks on sätestatud finantsanalüüsi esitamise kohustus?  

Avalike vahendite tõhusa kasutamise tagamiseks ning tegevuste liigse rahastamise 

vältimiseks on Euroopa Liidu fondidest kaasrahastatavate tulu teenivate tegevuste 

arvestamiseks kehtestatud teatud reeglid, millest üheks on puhastulu mahaarvamise reegel. 

Lihtsustatult on tegemist põhimõttega, kus projekti tegevustega seoses teenitav puhastulu 

arvatakse toetusest maha.  

Seega juhul, kui projekti käigus või ka pärast projekti teenitakse projekti tegevuste abil 

tulu, tuleb esitada finantsanalüüs, kust nähtub, kas projekt teenib puhastulu. Näiteks juhul, 

kui toetuse abil korraldatakse koolitus, mille eest küsitakse osalejatelt osalustasu, mille 

kogumaksumus ületab koolituse kogumaksumuse, on tegemist projekti tegevustest 

teenitava tuluga ja vajalik on esitada finantsanalüüs ning tõenäoliselt arvutatakse siis 

puhastulu saadud toetusest maha (kui toetus on juba ära kasutatud, siis tuleb see osa tagasi 

maksta). Lähemalt saab tutvuda Rahandusministeeriumi poolt koostatud tulu teenivate 

projektide juhendiga: 

https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/juhend_tulu_teenivatele_projektidele_

2014-2020_dets2c_2015.pdf  

 

12. Miks pole abikõlblikud projekti värvatava arendustöötaja puhkusetasud? 

Oleme mitmest toetusmeetmest puhkusetasud välistanud, kuna puhkusetasude 

menetlemisega on kaasnenud ebaproportsionaalselt suur halduskoormus nii toetuse saajale 

endale (info ja dokumentide küsimine) kui ka EASile kui toetuse andjale. Praktika on 

näidanud, et puhkusetasude arvestuses on peaaegu alati võimalik leida erisusi või teisiti 

arvestada, mistõttu on projekti värvatud töölepinguga töötaja puhkusetasu 

raamatupidamislikult kergem eraldi arvestada ja oma kuludese kanda. Kuid selle eest on 

konkursi kaudu taotletav toetuse osakaal projekti maksumusest kõrgem (100%), kui 

tavapäraste toetusmeetmete puhul, kus on ka omafinantseeringu kohustus. Samuti on 

võimalik personalikulude puhul toetuse saajal kanda 15% personalikuludest kaudsetesse 

kuludesse, mida ei pea meile tõendama ning mida võibki kasutada näiteks puhkusetasude 

maksmiseks. 

 

13. Kuidas toimub projektide hindamine?  

Konkursi tingimustele vastavaid koostööprojekte hindab EASi poolt moodustatud 

komisjon. Komisjoni liikmeteks on EASi ja MKMi esindaja ning majaväline ekspert.  

https://www.struktuurifondid.ee/sites/default/files/juhend_tulu_teenivatele_projektidele_2014-2020_dets2c_2015.pdf
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Komisjon analüüsib ja hindab koostööprojekte vastavalt konkursi hindamismetoodikale, 

mis on leitavad EASi veebis https://www.eas.ee/teenus/sihtkohtade-arenduse-

koostooprojektide-konkurss/. 

Komisjoni arvamust ja EASi ettepanekut arvestades määrab vastav minister tegevuse 

elluviimiseks käskkirjaga partnerid. Partneritega sõlmib meetme tegevuste elluviimise eest 

vastutav EAS partnerluslepingud, mille näidised (Lisa 2) on leitavad EASi veebis 

https://www.eas.ee/teenus/sihtkohtade-arenduse-koostooprojektide-konkurss/ 

 

14. Millal saab teada koostööprojektide rahastamisotsused? 

Projektide esitajaid teavitatakse hindamistulemustest hiljemalt 21. juunil 2021. a.  
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