IDA-VIRU MAAKONNA ETTEVÕTLUSE NING
INIMESTE TÖÖALASTE OSKUSTE
MITMEKESISTAMISE TOETUS
Siret Soonsein
30.04.2021

TEHNILISED NÕUANDED
Palun hoidke oma mikrofon vaigistatuna (mute)

Videopildi jagamine on soovituslik
Küsimused esitage palun:

• Chat aknasse või
• küsige suuliselt, andes soovist märku käetõstmisega
(participants – raise hand/lower hand)

Soovitame sisse lülitada View Opitions – Side-by-side
mode

TOETUSMEETME EESMÄRK
TOETADA PROJEKTIDE ABIL IDA-VIRUMAA
ARENGUT
• mitmekesistada
Ida-Virumaa
põlevkivikeskset
majandust ja
• luua võimalused uute ettevõtlusharude esile
kerkimiseks ning võimestamiseks koos selleks
vajalike tööalaste oskuste arendamisega

2021 FOOKUS
• maakonnas rohe- ja digipöördele kaasaaitavad
• või naiste ettevõtlust ning oskusi arendavad projektid

OOTUSED PROJEKTIDELE
MINIMAALSELT PEAB PROJEKT HÕLMAMA
• 10 unikaalset ettevõtjat või
• 50 inimest

PROJEKTI TULEMUSEL PEAB MAAKONDA
• tekkima juurde ettevõtluse või oskuste
arendamisele suunatud tugivõrgustiku
teenuseid/tegevusi või
• laienema/kasvama olemasolevate
teenuste/tegevuste maht

PROJEKTID VÕIVAD OLLA SUUNATUD
• ettevõtjate võimestamiseks
• inimeste oskuste arendamiseks
• või mõlemale tegevussuunale korraga
NB! Eelistatakse projekte, mis aitavad kaasa maakonnas
rohe- ja digipöördele ning naiste ettevõtluse ning
oskuste arengule
Toetatavad tegevused võivad olla seotud nt ettevõtlusaktiivsuse
kasvatamisega, uute investeeringute kaasamise, ettevõtete
arendamisega töökohtade lisandväärtuse kasvatamiseks,
inimeste tööalaste oskuste arendamisega, noorte ettevõtlushuvi
tõstmiseks vms

TOETUSMEETME RAHALINE MAHT
• I taotlusvoor 2020 – 2 437 910,59 €
• II taotlusvoor 2021 – 1 175 000 €
Eristatakse põhivarainvesteeringute projekte ning taotleja tegevuse arendamiseks
suunatud projekte (ehk tegevuskulu projekte):
• Põhivarainvesteeringute 2021 a voorus 610 000 €
• Tegevuskulude 2021. a vooru maht 565 000 €

Meedet viib ellu Rahandusministeerium

TOETUSE SUURUS
PÕHIVARA INVESTEERINGUD

TEGEVUSKULU PROJEKTID

• Toetus 40 000 € … 610 000 €
• Toetuse määr kuni 75%
abikõlblikest kuludest

• Toetus 10 000 € … 200 000 €
• Toetuse määr kuni 90% abikõlblikest
kuludest

• Investeeringu asukohaks peab olema
Ida-Virumaa
• Toetust antakse taotlejale üks kord

• Oodatavad tulemused peavad avalduma
Ida-Virumaal
• Sama taotleja ei saa toetust rohkem kui
kahes järjestikuses taotlusvoorus

PÕHIVARA INVESTEERINGUD
ABIKÕLBLIKUD KULUD
PÕHIVARA SOETAMINE

•

PÕHIVARAINVESTEERINGU
ETTEVALMISTAMINE

 IMMATERIAALSE PÕHIVARA
SOETAMINE, ARENDAMINE
JA JUURUTAMINE
+
Toetusest teavitamine

 ehitusmaksumuse

omandi

või

kasutusõigus

(vähemalt kuni 5. a pärast lõppmakse

 ehituslik projekteerimine + ekspertiis

 MATERIAALSE
PÕHIVARA
SOETAMINE, sh hoonete ja
rajatiste ehitamine

Kinnistu
toimumist)

•

Eelprojekt esitada koos taotlusega

•

Universaalse disaini põhimõtted

•

Põhivara omandiõigus peab üle minema

kalkulatsiooni

koostamine
 ehitusgeoloogilised ja -geodeetilised
uurimistööd
 keskkonnamõjude hindamine

hiljemalt projekti lõpuks

 ehitusloa väljastamine

 muinsuskaitse

eritingimuste

koostamine, sh vajalikud uuringud

•

Investeeringu säilitamiskohustus 5 aastat
pärast projekti abikõlblikkuse lõppu

TEGEVUSKULUDE PROJEKTID
ABIKÕLBLIKUD KULUD
OTSESED KULUD







OTSESED PERSONALIKULUD:
Töötasu
Puhkusetasu
Seadusest tulenevad ametist
vabastamise, töölepingu
lõpetamise ja muud hüvitised
Seadusest tulenevad maksud
ja maksed eelnevas kolmes
punktis toodud kuludelt
Füüsilise isikuga
võlaõigusseaduse alusel
sõlmitavast lepingust tulenev
töötasu









OTSESED TEGEVUSKULUD:
Lähetusega või töö- ja
ametiülesande täitmisega
seotud kulud
Personali koolituskulu,
tervisekontroll
Uuringute, analüüside ja
ekspertiiside tegemise
kulud
Koolituste, nõustamiste,
turundustegevuste,
seminaride ja õppereiside
korraldamise kulud
Teavitamine, sh toetusest
teavitamine

• Kas toetuse saaja annab saadud

ÜLDKULUD (25% OTSESTEST
PERSONALIKULUDEST)

abi

edasi

ettevõtjatele

mitterahalises vormis?
Nt pakub toetuse saaja toetusest tasustatavaid








ÜHTSE MÄÄRA ALUSEL
HÜVITATAVAD KULUD:
Kontoritarvete ja -mööbli
ostmise ja rentimise kulud
Sidekulud, sealhulgas interneti-,
telefoni- ja postikulud
Infotehnoloogia kulud,
sealhulgas tark- ja riistvara ning
kontoritehnika ostmise ja
rentimise kulud
Kütte-, vee- ja elektrikulud
Ruumide rendikulud

teenuseid

ettevõtjatele

soodsamalt,

mille

turutingimustest

tulemusel

muutub

abi

saajaks konkreetne soodsamatest tingimustest
kasu saav ettevõte

• Toetuse

edasiandmine

peab

olema korraldatud avalikult ja
läbipaistvalt
• VTA edasiandmisel lisareeglid!

KULUDE ABIKÕLBLIKKUS
KULU ON ABIKÕLBLIK, KUI ….

ABIKÕLBLIK EI OLE

 Tekkinud abikõlblikkuse perioodil ja tasutud enne
maksetaotluse esitamist

 Väljaspool abikõlblikkuse perioodi tekkinud kulud

 Tasutud pangaülekandega
 Põhjendatud, mõistlik, läbipaistev,
kirjeldatud, dokumentaalselt tõendatav

detailselt

 Raamatupidamise algdokumentide alusel tekkinud
ja tasutud

 Tekkepõhine kuluarvestus – kulu aluseks olev töö
on tehtud, kaup kätte saadud, teenus osutatud (v.a
ühtse määra alusel hüvitatavad kulud)
 KÄIBEMAKS on abikõlblik vaid juhul, kui seda ei ole
võimalik riigilt tagasi taotleda

 Sularahas tasutud kulud
 Mitterahaline sissemakse
 Erisoodustus-maks
 Kinnisasja soetamise kulud
 Projektijuhtimise kulud

 Trahv, vaidlustega seotud õigusabikulud, kohtukulud
ja viivis
 Kulud, mis on hüvitatud teistest meetmetest või
riigieelarve, muu avaliku sektori või välisabi
vahenditest

ANTAV TOETUS VÕIB OLLA
PÕHIVARA INVESTEERING
 mitteriigiabi
 vähese tähtsusega abi (VTA)*
 investeeringuteks ettenähtud regionaalabi
vastavalt üldise grupierandi määruse
artiklile 14 (NB! toetus 25..45% + muud
kitsendused)
 kohalikule taristule antav abi üldise
grupierandi määruse artiklile 56 (NB! Vajalik
esitada finantsprognoos koos taotlusega)
Võimalik abiliike kombineerida ühe projekti sees – järgida
kumuleerimisreegleid

TEGEVUSKULU PROJEKTID
mitteriigiabi
 vähese tähtsusega abi (VTA)*


*VTA andmine:
•

Kuni 200 000 € ettevõtja kohta 3 majandusaasta jooksul

•

VTA vaba jäägi olemasolu eeldus!

•

Kontrolli jääki:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

•

Seega ka põhivarainvesteeringu projekti korral ei saa
vähese tähtsusega abi korral maksimaalne toetuse
summa ületada 200 000 €

PROJEKTI PERIOOD
• Projekt võib kõige varasemalt alata taotlusvooru väljakuulutamise päeval
(19.04.2021)
NB! Välja arvatud juhul, kui põhivarainvesteeringu projektile antav toetus on käsitletav riigiabina grupierandi

määruse mõistes kohaldub ergutava mõju tingimus –

projekti ei tohi alustada ega võtta kohustusi projekti

elluviimiseks enne taotluse esitamist RTKle! Kui taotleja on teinud ettevalmistustöid enne taotluse esitamist ei loeta
neid kulusid abikõlblikuks.

• Projekti kõige hilisem lõppkuupäev võib olla 31.12.2022
• Projekti võib põhjendatud juhul pikendada kuni 6 kuu võrra tingimusel, et:
•

projekti elluviimiseks on ilmnenud toetuse saajast sõltumatud erakordsed või ettenägematud asjaolud

•

projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamiseks on toetuse saaja esitanud taotluse enne abikõlblikkuse
perioodi lõppu

KES SOBIB
TAOTLEJAKS?

NÕUDED TAOTLEJALE
•

SIHTASUTUS, MITTETULUNDUSÜHING või AVALIK-ÕIGUSLIK ISIK (välja
arvatud kohaliku omavalitsuse üksus või riik)

•

Taotleja põhikirjaline tegevus, varasem kogemus või ellu viidud
ühekordsed projektid peavad toetama käesoleva projekti elluviimist

•

Maksu- või maksevõlg koos intressidega < 100 eurot või see peab
olema ajatatud

•

Ei
tohi
olla
algatatud
likvideerimis-,
pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust

sundlõpetamis-

või

TOETUSE TAOTLEMINE
19. aprill – 31. mai kell 17:00
Esitamine E-toetus keskkonnas kuni 31.05 kell 17:00 https://etoetus.struktuurifondid.ee

Taotlus tuleb allkirjastada esindusõigusliku isiku poolt

Taotlusvormi näidis RTK kodulehel
https://www.rtk.ee/meede-ida-viru-maakonna-ettevotluse-ning-inimeste-tooalaste-oskustemitmekesistamise-toetus

E-TOETUSE KESKKOND

E-TOETUSE KESKKOND

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD LISADOKUMENDID 1
 Tegevustega seotud hinnapakkumised, hinnakirjad,

eelarved koos

lähteülesandega vms dokumendid, mis on planeeritud kulude aluseks
 Põhivarainvesteeringu

korral

kinnistu

omandi-

või

kasutusõigust

kinnitavad dokumendid
 Ehitamise korral eelprojekti staadiumile vastav ehitusprojekt
 Volikiri, kui esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel
 Kui toetust käsitatakse abina kohalikule taristule üldise grupierandi
määruse artikli 56 mõistes, tuleb koos taotlusega esitada kulu-tulu
analüüs

HANKIMINE JA PAKKUMUSTE VÕTMINE
• Toetuse saajad, kes on riigihangete seaduse aluse hankijad peavad järgima riigihangete
seaduses kehtestatud nõudeid
• Toetuse saajad, kes ei ole hankijad riigihangete seaduse alusel, peavad esitama
võrreldavad hinnapakkumised ja pakkumise lähteülesande kirjelduse kõikide kulutuste
puhul, kui projekti elluviimiseks teenuse, asja või ehitustöö ostutehing on suurem kui 5000
eurot, või põhjendama pakkumiste esitamise võimatust

SIRUTUSPAUS 10 MINUTIT

TAOTLUSTE MENETLEMINE

• Taotluses esinevate puuduste kõrvaldamise aeg on kuni 10 tööpäeva
• Tähtajaks mittevastavaks tunnistatud taotlus edasisele hindamisele ei kuulu ja selle kohta
teeb RTK rahuldamata jätmise otsuse
• Menetlusaeg ca 30 tööpäeva taotlusvooru tähtajast arvates (+ puuduste kõrvaldamiseks
antud aeg)

TAOTLUSTE HINDAMINE
6-liikmeline hindamiskomisjon
Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse pingeritta
Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse 4 kriteeriumi alusel
(kriteeriumid 1-3 skaalal 0…4 ja lisakriteerium annab kuni 0,5 punkti)
Positiivne hinnang – kriteeriumid 1-3 on hinnatud vähemalt hindega
2 ja kriteeriumite koondhinne vähemalt 2,75

Kriteerium 1
40%
Kriteerium 2

30%
Kriteerium 3
30%
Lisakriteerium
kuni 0,5 punkti

• Projekti tegevuste mõju meetme
eesmärkide saavutamisele
• NB! Eelistatakse maakonnas rohe- ja digipöördega seotud
või naiste ettevõtlust või oskusi arendavaid tegevusi

• Taotleja võimekus projekti
elluviimiseks

• Projekti tegevuste põhjendatus ja
kuluefektiivsus

• Projekti uudsus

TAOTLUSTE
HINDAMINE

TOETUSE VÄLJAMAKSMINE
• Toetus makstakse välja tegelike kulude või ühtse määra alusel

• Põhjendatud juhtudel makstakse toetus välja osaliselt tasutud
kuludokumentide alusel ehk pärast kulu tekkimist ja omafinantseeringu ning
mitteabikõlblike kulude tasumist
• Maksetaotlused esitatakse otsuses sätestatud sagedusele koos vahe- ja
lõpparuandega E-toetuse kaudu digiallkirjastatult
• Lõppmakse summa peab moodustama toetuse kogumahust vähemalt 10%
• Projektile, mille osas on tehtud kõrvaltingimusega rahuldamise otsus, tehakse
väljamakse pärast otsuses seatud tingimuse täitmist
TEGEVUSKULUDE projektis ettemakse suurus kuni 60 % toetusest
NB! Projekti kulud peavad olema tasutud toetuse saaja pangakontolt ja eristatud selgelt
raamatupidamises muudest kuludest

TOETUSELE VIITAMINE
TOETUSE KASUTAMINE PEAB OLEMA AVALIK JA LÄBIPAISTEV
TOETUSE ABIL VALMINUD:


ruumid, ehitised jm suuremõõtmelised objektid tähistatakse INFOSILDIGA



väikeehitised, liiklusvahendid, soetatud mööbel, seadmed jm väikeesemed märgistatakse LOGOGA
„Regionaalarengu toetuseks“



valminud infokandjad ja veebilehed märgistatakse LOGOGA „Regionaalarengu toetuseks“



toetust saanud projekti suuliselt või kirjalikult tutvustades tuleb viidata PROGRAMMI NIMELE
TEAVITAMISE NÕUDED ON KÄTTESAADAVAD RTK KODULEHEL

LISAINFO TOETUSE KOHTA

https://www.rtk.ee/meedeida-viru-maakonnaettevotluse-ning-inimestetooalaste-oskustemitmekesistamise-toetus

Tänan kuulamast!
Siret Soonsein
Mob: 56 799 242
E-mail: siret.soonsein@rtk.ee

