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Taotluse esitamine
Meetme määrus §10

• Elektrooniliselt – https://etoetus.struktuurifondid.ee
• Taotlusvoor – Rahandusministeerium –
Hooldekodudes energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamine

Juhend leitav RaM kodulehel http://www.fin.ee/public/CO2_Taotluse_sisestamise_juhend.docx

• Tähtaeg 15.10.2017 (vastavalt HMS järgmine
tööpäev)
• Hilinenud taotlust menetlusse ei võeta ega läbi
ei vaadata.

Taotlusele esitatavad lisad
Meetme määrus §12
1)
2)
3)
4)
5)

6)

Omafinantseeringut kinnitavad ja tõendavad dokumendid;
Energiaaudit;
Kinnitus, et rekonstrueeritav hoone ja hoonealune kinnistu
kuuluvad taotlejale;
Ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste korral volikogu
nõusolek taotluse esitamiseks;
Ülesande andmise akt komisjoni 20. detsembri 2011. a otsuse
artikli 4 tähenduses juhul, kui tegemist on üldist majandushuvi
pakkuva teenuse osutamiseks vajaliku taristu arendamisega;
Ülesande andmise akt 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) preambuli punkti 6 tähenduses, juhul kui
tegemist on üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid
osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi
andmisega.

Taotluse menetlemine
Meetme määrus §11

1. Taotluse registreerimine;

2. Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse
kontrollimine;
3. Taotluste hindamine;
4. Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine
(otsus).

90 päeva taotluse esitamise tähtpäevast,
puuduste korral tähtaeg pikeneb selle võrra.

Taotluse hindamine

Meetme määrus §13
• Hinnatakse
viies
grupis
vastavalt
taotlejate
territoriaalsele paiknemisele Eurostati territoriaalse
statistika
arvepidamise
NUTS
III
tasandil
(edaspidi territoriaalne grupp):
1.
2.
3.
4.
5.

Põhja-Eesti: Harju maakond
Lääne-Eesti: Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakonnad;
Kesk-Eesti: Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakonnad;
Kirde-Eesti: Ida-Viru maakond;
Lõuna-Eesti: Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnad.

• Igas territoriaalses
pingerida;

grupis

moodustatakse

lõplik

• Võrdsete punktide arvuga taotluste korral eelistatakse
taotlust, mis on esitatud suurema üldhooldusteenuse
kohtade arvuga hoone kohta.

Hindamiskriteeriumid (1)
Meetme määrus Lisa 2

Kriteerium 1 (0-10p) - Hoonesse tarnitud energia
vähenemine rekonstrueeritava hoone hoolekandeasutuste
ainukasutuses oleva köetava pinna ühe m2 kohta. Mida
kõrgem on suhtarv, seda rohkem saab punkte;
Kriteerium 2 (0-10p) - Hoone ülalpidamiskulude vähenemine
rekonstrueeritava
hoone
hoolekandeasutuse
ainukasutuses oleva köetava pinna ühe ruutmeetri kohta.
Mida kõrgem on suhtarv, seda rohkem saab punkte.
Kriteerium 3 (0-10p) - Hoone köetava pinna ruutmeetrite
arv, mis on hoolekandeasutuse ainukasutuses, hoolekandeasutuses üldhooldusteenust saava isiku kohta 2016.
aasta 31. detsembri seisuga. Mida madalam suhtarv, seda
rohkem punkte.

Hindamiskriteeriumid (2)
Meetme määrus Lisa 2

Kriteerium 4 (0-2p) – OV, mis on 2016a
sõlminud ühinemislepingu, mitte tulemusena
moodustub kohaliku omavalitsuse üksus, mille:
• Elanike arv on vahemikus 5000 – 10 999 (1 punkt)
• Elanike arv on üle 11 000 (2 punkti)
• Elanike arv on alla 5000 (0 punkti)
• Ühinemislepingut ei ole sõlminud (0 punkti)

Taotluse rahuldamise otsus
Meetme määrus §15

• toetuse maksimaalne summa ja toetuse määr projekti
abikõlblikest kuludest;
• projekti minimaalse omafinantseeringu summa;
• projekti rahastamiskava ja projekti elluviimise ajakava;
• projekti abikõlblikkuse periood ja abikõlblike kulude kogumaht;
• poolte õigused ja kohustused;
• järelevalve kord;
• toetuse andmise, kasutamise ja toetuse maksmise aluseks
olevate dokumentide, teabe ning aruannete esitamise tähtajad
ja kord, sealhulgas aruandlus CO2heitkoguse kokkuhoiust;
• toetuse väljamaksmise kord;
• toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmisega seotud kord;
• vaidluste lahendamise kord.

Toetuse saaja kohustused (1)

Meetme määrus §17
• Alla lihthanke piirmäära eeldatava maksumusega
hanke puhul tuleb küsida kolm võrreldavat
hinnapakkumust piisava kvalifikatsiooniga ettevõtjatelt
ja esitada saadud hinnapakkumused nende küsimist
tõendavate dokumentidega RaMile koos sõlmitud
lepinguga;
• Lihthanke piirmäära ületavad projektiga seotud hanked
tuleb läbi viia elektrooniliselt riigihangete registris.
• Hanketeadet ei või avaldada enne projekti rahastamise
otsuse tegemist;
• Hankeleping esitada viivitamata RaMile teadmiseks
pärast selle sõlmimist.

Toetuse saaja kohustused (2)
• Säilitama toetuse kasutamisega seotud dokumente
vähemalt 5a jooksul projekti lõppemisest arvates;
• Hoonet kasutatakse pärast energiatõhusaid töid
üldhooldusteenuse osutamiseks vähemalt 20-le
isikule;
• Teavitama viivitamata RaMi projekti elluviimise ajal
ja viie aasta jooksul projekti lõppemisest arvates
kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada projekti
elluviimist või toetuse saaja võimet täita asja
säilitamise, sihtotstarbelise kasutamise ning
taotluses nimetatud eesmärkide saavutamise
kohustust.

Toetusele viitamine

Meetme määrus §18
Projektiga seotud ehitustööde ajal tuleb projektipiirkonda
üles panna töödest informeeriv tahvel, mille peab olema
vähemalt:
1.
2.
3.
4.

Projekti nimetus;
Tööde teostaja;
Valmimise tähtaeg;
Lisainfo sõnastuses „Hoone energiatõhusamaks muutmist
toetas Eesti riik“;
5. Rahandusministeeriumi logo.

Väljamaksed ja aruandlus
• Toetus makstakse välja tegelike kulude alusel;
• Toetuse väljamaksmise hetkeks peab abikõlblik kulu
olema tekkinud ja omafinantseeringu ulatuses ka
makstud;
• Toetust makstakse ainult Toetuse
Töövõtjale makseid ei teostata);

saajale

(otse

• Maksete teostamine toimub läbi e-toetus süsteemi
https://etoetus.struktuurifondid.ee;
• Nii projekti vältel kui ka peale projekti lõpetamist tuleb
esitada seirearuanne;
• Seireandmeid tuleb esitada kuni 3 aastat peale projekti
lõppemist.

Otsuse muutmine ja toetuse
tagasinõudmine
Meetme määrus §19

• Ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
• Toetust ei kasutata ettenähtud tingimustel;
• Projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti
tegevuste tähtaegu ei ole järgitud;
• Hoone
kasutamine
üldhooldusteenuse
osutamiseks
lõpetatakse ja/või hoone omand antakse üle kolmandatele
isikutele enne viie aasta möödumist projekti lõppemisest
arvates;
• Kui toetuse saaja on rikkunud seoses hangete läbiviimisega
talle käesolevas määruses kehtestatud kohustusi, nõutakse
sõltuvalt rikkumise raskusest tagasi 2, 5, 10, 25 või 100%
hankelepingule eraldatud toetusest.

Tänan!
Siiri Saarmäe
611 3051
siiri.saarmae@fin.ee

