SELETUSKIRI
maaeluministri määruse „Maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määruse nr 4
„Turuarendustoetus” muutmine” eelnõu juurde
1. Sissejuhatus
Määrus kehtestatakse maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1 ja § 18
lõike 1 alusel.
Eelnõuga muudetakse maaeluministri 23. jaanuari 2018. a määrust nr 4 „Turuarendustoetus”
(edaspidi määrus).
Määrust muudetakse seoses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA)
e-teenuse keskkonna kasutamisele üleminekuga. Turuarendustoetuse (edaspidi toetus) taotlusi
võetakse edaspidi vastu üksnes elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Võrreldes
kehtiva määrusega on täpsustatud ka sätete sõnastusi. Määruse muudatusega võimaldatakse
välisriigis toimuval messil osalemist korraldada ka taotlejale, kellel ei ole varasemat kolmel
välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise kogemust, juhul kui alltöövõtu korras
kaasatakse asjaomase kogemusega projektijuht. Lisaks sõnastatakse täpsuse ja selguse huvides
uuesti paragrahv, mis sätestab, milliseid Euroopa Liidu riigiabi õigusakte turuarendustoetusele
kohaldatakse. Muudetakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi sätteid ning lisatakse lõiked, mis
reguleerivad abi andmist suurettevõtjatele. Muudatused on pigem täpsustavad ja tehtud
eelkõige õigusselguse eesmärgil.
Eelnõu ja seletuskirja on ette valmistanud Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika
osakonna ekspordi ja turuarenduse büroo nõunik Kerli Nõges (telefon 625 6560, e-post
kerli.noges@agri.ee). Juriidilise ekspertiisi on eelnõule teinud Maaeluministeeriumi
õigusosakonna peaspetsialist Maarika Öövel (telefon 625 6197, e-post maarika.oovel@agri.ee)
ja keeleliselt on eelnõu toimetanud sama osakonna peaspetsialist Laura Ojava (telefon
625 6523, e-post laura.ojava@agri.ee).
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu punktiga 1 kehtestatakse uues sõnastuses riigiabi paragrahv. Muudetakse töötlemata
põllumajandustooteid turustava tunnustatud tootjarühmale toetusena antava vähese tähtsusega
abi liiki ning paragrahvi täiendatakse lõigetega, mis sätestavad antava riigiabi liigi, kui abi saaja
on suurettevõtja.
Määruse alusel antavad abi liigid on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi
põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga
kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1‒75), artikli 24 tähenduses; põllumajanduslik
vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu
toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes
põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9‒17), tähenduses ja vähese tähtsusega abi
komisjoni määruse (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),
tähenduses.
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Toetust taotleva mittetulundusühingu puhul loetakse toetuse lõplikuks kasusaajaks
mittetulundusühingu liikmed ja mitteliikmed, kes toetatavast tegevusest osa võtavad.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) alusel ja
korras tunnustatud tootjarühmad, kes toetust taotlevad, on üldjuhul ise abi saajad, ent teatud
juhtudel saavad nad määrata abi saajatena ka oma liikmeid või mitteliikmeid.
Tulenevalt sellest, et tunnustatud tootjarühm, kes saab tegutseda ELÜPS-i § 85 kohaselt kas
tulundusühistu või mittetulundusühinguna, müüb oma liikmetelt kokku ostetud toodangu
vahendustasuga edasi ehk saab tehingu pealt kasu, saab teda pidada lõplikuks kasusaajaks. Kui
tunnustatud tootjarühm läheb toetuse abil näiteks messile ning teeb seda eesmärgiga leida uusi
kaubanduspartnereid, kellele kokkuostetud toodang turustada, ning selle tehingu pealt kasu
teenida, tuleks lõplikuks kasusaajaks pidada just tootjarühma.
Kui tunnustatud tootjarühm läheb messile ning temaga on kaasas ka teised ettevõtjad, kes ei
pruugi olla tema liikmed, kuid kes on messil eesmärgiga oma ettevõtet tutvustada, tuleb
lõplikuks kasusaajaks lugeda ka ettevõtted, kes toetatavast tegevusest osa võtavad. Sellisel
juhul on tegemist mitterahalise abi vahendamisega.
Määruse § 2 lõikes 1 sätestatakse taotleja kaudu tema põllumajandustootjast liikmele ning
põllumajandustootjale, kes ei ole taotleja liige, antavate mitterahalise abi liikidena
põllumajandusliku vähese tähtsusega abi või põllumajandusliku vähese tähtsusega abi.
Paragrahvi 2 lõikes 2 sätestatakse ELÜPS-i alusel tunnustatud tootjarühmale, kes turustab
töötlemata põllumajandustooteid, toetusena antava abi liigina riigiabi või vähese tähtsusega abi.
Kui kehtivas määruses on tunnustatud tootjarühmale, kes turustab töötlemata
põllumajandustooteid, vähese tähtsusega abi aluseks põllumajanduslik vähese tähtsusega abi
komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 alusel, siis muudatusega sätestatakse sihtrühmale antava
vähese tähtsusega abi aluseks üldine vähese tähtsusega abi, mida antakse komisjoni määruse
(EL) nr 1407/2013 alusel. Seda põhjusel, et üldist vähese tähtsusega abi on määruse (EL) nr
1407/2013 artikli 1 lõike 1 punkti c kohaselt lubatud anda ka põllumajandustoodete
turustajatele, välja arvatud juhul, kui abisumma määratakse kindlaks esmatootjatelt ostetud või
kõnealuste ettevõtjate poolt turule lastud toodete hinna või koguse alusel või kui abi antakse
tingimusel, et osa abist või kogu abi antakse edasi esmatootjatele. Põllumajandustoodete
turustamine on defineeritud eelnimetatud määruse artikli 2 lõike 1 punktis c kui toodete
omamine või väljapanek, mille eesmärk on müük, müügiks pakkumine, tarnimine või mis tahes
muu turustamise viis, välja arvatud esmatootja esmamüük edasimüüjatele või töötlejatele ja mis
tahes tegevus, millega toodet esmamüügiks ette valmistatakse; esmatootjalt lõpptarbijale
müümist käsitatakse turustamisena juhul, kui see leiab aset selleks ettenähtud eraldi ruumides.
Paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatakse komisjoni määruse (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), tähenduses vähese tähtsusega abi saajad.
ELÜPS-i alusel ja korras tunnustatud tootjarühmale, kes turustab põllumajandustoodetest
töödeldud tooteid, määruse alusel antav toetus on vähese tähtsusega abi.
Taotleja, kes saab kehtiva määruse § 3 kohaselt olla nii tunnustatud tootjarühm kui ka
mittetulundusühing, liikmele või mitteliikmele, kes on põllumajandustoodete töötleja,
põllumajandustoodetest muid tooteid töötlev ettevõtja või taotleja liige, kes ei ole
põllumajandustoodete tootja ega töötleja, antav mitterahaline abi on vähese tähtsusega abi.
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Paragrahvi 2 lõikes 4 on sätestatud, milliste kulude hüvitamiseks antakse põllumajanduslikku
vähese tähtsusega abi lõikes 1 nimetatud sihtgrupile ning vähese tähtsusega abi lõikes 2
nimetatud sihtgrupile.
Kuna riigiabi saab määruse alusel anda vaid komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa
Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi
põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga
kokkusobivaks (ETL L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 24 nimetatud kulude hüvitamiseks,
siis nimetatud artiklis nimetamata kulu liikidele kohaldatakse olenevalt abi saaja sihtgrupist
põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi või vähese tähtsusega abi.
Paragrahvi 2 lõigetes 5 ja 6 sätestatakse §-s 7 nimetatud kõikide abikõlblike kulude
hüvitamiseks antava riigiabi liik, kui abi saaja on komisjoni määruse (EL) nr 702/2014, 25.
juuni 2014, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega
teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse
siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1—75), artikli 2 punkti 26 tähenduses
suurettevõtja.
Lõigete eesmärk on sätestada, millist liiki abiga on tegemist, kui abi saaja on suurettevõtja.
Kuna komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 24 alusel ei saa anda põllumajanduslikku
riigiabi suurettevõtjatele, sätestatakse määruses, millist Euroopa Liidu õiguslikku alust on
võimalik suurettevõtjatele antava abi puhul kohaldada.
Eelnõuga kohaselt sätestatakse, et juhul, kui abi saaja on põllumajandustootjast suurettevõtja,
on vajalik, et sellekohane toetusvõimalus oleks sätestatud põllumajandusliku vähese tähtsusega
abina komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise
lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris
(ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), alusel.
Kui abi saaja on suurettevõtjast tunnustatud tootjarühm, kes turustab töötlemata
põllumajandustooteid, on vajalik, et sellekohane toetusvõimalus oleks sätestatud vähese
tähtsusega abina komisjoni määruse 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), alusel.
Muudele sihtgruppidele on sätestatud võimalus toetada suurettevõtjaid kehtiva määruse § 2
lõikes 2, uues sõnastuses § 2 lõikes 3 vähese tähtsusega abina.
Lõikes 7 sätestatakse, et määrusel alusel riigiabi, põllumajanduslikku vähese tähtsusega abi või
vähese tähtsusega abi saaja on konkurentsiseaduse § 2 lõike 1 tähenduses ettevõtja, sealhulgas
mittetulundusühing või mittetulundusühingu liige, kes osaleb ise või kelle töötaja, osanik,
aktsionär, liige või juhtorgani liige osaleb toetatavas tegevuses. Lõige 7 kattub sisuliselt kehtiva
määruse § 2 lõike 3 sõnastusega.
Kuna kogu paragrahv, mis sätestab, milliseid Euroopa Liidu riigiabi õigusakte
turuarendustoetusele kohaldatakse, sõnastatakse ümber, siis sellest tulenevalt tehakse
muudatusi ka määruse teistes sätetes, mis sisaldavad viiteid asjaomasele paragrahvile. Sellised
muudatused on toodud eelnõu punktis 4 (muudetakse § 5 lõiget 1), punktis 5 (muudetakse § 5
lõiget 4), punktis 6 (muudetakse § 5 lõiget 5), punktis 7 (muudetakse § 5 lõiget 6), punktis 12
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(muudetakse §11 lõike 3 punkti 1), punktis 16 (muudetakse § 12 punkti 7), punktis 18
(muudetakse § 17 lõike 2 punkti 3) ning punktides 23 ja 24 (muudetakse § 18 lõiget 8).
Eelnõu punktiga 2 muudetakse § 4 lõike 1 punkti 1 sõnastust. Muudatus võimaldab kontrollida
riikliku maksuvõla olemasolu mis tahes ajal taotluse menetlemise jooksul nii taotlejal kui ka
abi saajal ja lahendab olukorra, mil taotlemise hilisemas etapis vahetunud abi saajal on vaja
kontrollida maksuvõlga taotlusvooru esimese päeva seisuga tagasiulatuvalt. Riikliku
maksuvõla kontrollimisega tagatakse, et toetust ei anta raskustes ettevõtjale.
Eelnõu punktiga 3 täiendatakse § 4 lõike 2 punkti 1 sõnastust. Muudatuse eesmärk on
laiendada nende taotlejate hulka, kellel on võimalik välisriigis toimuval messil osalemise
korraldamiseks toetust taotleda. Välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine eeldab
varasemaid kogemusi ja teadmisi, mistõttu on kehtiva määruse § 4 lõike 2 punktis 1 sätestatud
nõue, et taotlejal peab olema varasem vähemalt kolmel välisriigis toimunud messil osalemise
korraldamise kogemus.
Muudatusega võimaldatakse välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks taotleda
toetust ka taotlejal, kellel endal puudub § 4 lõike 2 punktis 1 nõutav kogemus, juhul kui taotleja
kasutab tegevuse elluviimisel alltöövõtjana projektijuhti, kellel on nimetatud kogemus olemas.
Eelnõu punktidega 4, 5, 7, 12, 16, 18, 23 ja 24, muudetakse määrust tulenevalt §-s 2
tehtavatest muudatusest.
Eelnõu punktiga 6 muudetakse § 5 lõike 5 sõnastust ning täpsustakse seda 2019. aastal
kehtestatud uuest põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ülemmäära summast tulenevalt.
Komisjoni määrust (EL) nr 1408/2013 muudeti 2019. aasta kevadel komisjoni määrusega (EL)
2019/316 (komisjoni määrus (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust
(EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 51I , 22.02.2019, lk
1—6)). Sellest muudatusest tulenevalt on põllumajandusliku vähese tähtsusega abi
ülemmääraks alates 14.03.2019 senise 15 000 euro asemel 20 000 eurot. Sellest tulenevalt ei
tohi abi brutotoetusekvivalent koos varem antud vähese tähtsusega abiga ületada abi ülemmäära
20 000 eurot. Siinjuures on oluline, et asjakohase muudatuse tulemusel võimaldab komisjoni
määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 3 lõige 3a liikmesriikidel suurendada ettevõtjale antavat abi
ülemmäära veelgi, tõstes seda 20 000 eurolt 25 000 euroni. 25 000-eurose ülemmäära
kohaldamine on seotud liikmesriigi lisatingimustega ning Eestis otsustatakse kõrgema ülemäära
rakendamine maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses, mille asjakohane muutmine
on turuarendustoetuse määruse muutmise ajal menetlemisel.
Eelnõu punktiga 8 muudetakse § 7 lõike 3 punkti 2 sõnastust. Muudatuse eesmärk on tagada
sätte selgem sõnastus. Teabe avaldamine meediakanali vahendusel tähendab teabe laiemale
avalikkusele kättesaadavaks tegemist mõne meediakanali, näiteks trüki- või elektroonilise
teabekanali vahendusel. Teabe avaldamist näiteks reklaamkingituseks mõeldud pastakal või
kotil ei saa lugeda teabe avaldamiseks meediakanalis.
Eelnõu punktiga 9 muudetakse § 7 lõike 5 sõnastust. Muudatuse eesmärk on optimeerida
välisriigis toimuva messi külastamiseks ettenähtud aega. Euroopa Liidus toimuva messi puhul
hüvitatakse abikõlblikud kulud kuni kolme kalendripäeva eest, väljaspool Euroopa Liitu
toimuva messi puhul kuni viie kalendripäeva eest. Sõidukulud messi sihtriiki ja tagasi on
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abikõlblikud ka juhul, kui messi külastamine kestab üle kolme kalendripäeva Euroopa Liidus
ning kauem kui viis päeva väljaspool Euroopa Liitu.
Eelnõu punktiga 10 täiendatakse § 8 punktiga 7, mis sätestab, et kulutused
teavituskampaaniale ja teabematerjalile, milles esitatav teave ei ole teaduspõhine ega kooskõlas
toidualase teabe esitamist reguleerivate õigusaktide nõuetega, on mitteabikõlblik kulu.
Täienduse eesmärk on tagada, et tegevuste elluviimisel avaldatakse vaid tõest teavet. Kulutused
teabematerjalile, milles avaldatud teave ei ole teaduspõhine, on vastuolus toidualase teabe
esitamist reguleerivate õigusaktide nõuetega või eksitab tarbijat, ei ole abikõlblikud. Peamised
toidualase teabe esitamist reguleerivad õigusaktid on järgmised:
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1169/2011, milles käsitletakse toidualase
teabe esitamist tarbijatele ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi
(EÜ) nr 1924/2006 ja (EÜ) nr 1925/2006 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni direktiiv
87/250/EMÜ, nõukogu direktiiv 90/496/EMÜ, komisjoni direktiiv 1999/10/EÜ, Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/13/EÜ, komisjoni direktiivid 2002/67/EÜ ja 2008/5/EÜ
ning komisjoni määrus (EÜ) nr 608/2004 (ELT L 304, 22.11.2011, lk 18–63);
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumisja tervisealaste väidete kohta (ELT L 404, 30.12.2006, lk 9–25);
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse
põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT
L 347, 20.12.2013, lk 671–854).
Eelnõu punktis 11 sätestatud muudatus tuleneb elektroonilisele taotlemisele üleminekust.
Edaspidi võetakse toetuse taotlusi vastu üksnes elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna
kaudu. Toetuse saamiseks esitab taotleja elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu
selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le avalduse ning selles nõutud andmed ja
hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid.
Määruse § 11 lõike 3 punktis 1 nimetatud kinnituse vorm ning sama paragrahvi lõike 3 punktis 5
nimetatud abi saaja kontserni liikmete skeem on endiselt avaldatud PRIA veebilehel vormina
ning eelnõu punkti 15 kohaselt tuleb taotlejal need pärast täitmist laadida taotluse juurde PRIA
e-teenuse keskkonna kaudu.
Õiguslik alus elektroonilisele taotlemisele üleminekuks on sätestatud maaelu ja
põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 22. Toetuse taotlejad on kõik juriidilised isikud,
kellel on olemas võimekus esitada taotlus PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Ka toetuse
2019. aasta taotlusvoorus kasutati taotluste ja maksetaotluste vastuvõtmiseks PRIA e-teenuse
keskkonda.
Eelnõu punktiga 13 täiendatakse § 11 lõike 3 punkti 7. Muudatuse eesmärk on täiendada
nõutavate dokumentide loetelu juhuks, kui taotleja kasutab § 6 lõike 1 punktis 4 nimetatud
tegevuse elluviimisel alltöövõtjana projektijuhti.
PRIA-le tuleb esitada projektijuhi allkirjastatud nõusolek teenuse osutamiseks ning dokument,
millega tõendatakse projektijuhi kogemust välisriigis toimunud messil osalemise korraldamisel.
Välisriigis toimuval messil osalemise korraldamine eeldab varasemat kogemust ning täienduse
eesmärk on tagada, et juhul, kui taotlejal endal ei ole nõutavat kogemust, on tal tegevuse
elluviimiseks asjakohase kogemusega projektijuht, kes on väljendanud nõusolekut teenuse
osutamiseks.
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Eelnõu punktiga 14 täiendatakse § 11 lõiget 3 punktiga 10, mille kohaselt tuleb
turundusürituse korraldamisel hindamiskriteeriumite täitmise tõendamiseks esitada
dokumendid, mis tõendavad taotleja varasemat välisriigis turundusürituse korraldamise
kogemust, ning turundusürituse korraldamise põhjendus koos välisriigist turundusüritusele
kutsutavate partnerite sihtgrupi kirjeldusega.
Turundusürituste eesmärk on viia kokku tooteid välisturule pakkuvad ettevõtjad ja nende
toodete võimalikud ostjad välisriigist. Toetuse taotleja põhjendab turundusürituse korraldamist
ja esitab üritusele kutsutavate võimalike ostjate ehk välisriigist turundusüritusele kutsutavate
partnerite sihtgrupi kirjelduse ning kavandatavate välispartnerite arvu. Näiteks on võimalik
korraldada turundusüritust, kuhu on kutsutud vaid jaekaubanduse esindajad või kitsamalt mõne
tootegrupi edasimüüjad. Olenevalt osalevate ettevõtete huvist võivad välisriigist
turundusüritusele kutsutavate partnerite sihtgrupiks olla hoopis toitlustusvaldkonna ettevõtete
ostujuhid. Ühele üritusele võivad olla kutsutud ka mitme erineva sihtgrupi esindajad.
Eelnõu punktidega 15, 17, 19–22 ja 26–28 sätestatud muudatused tulenevad toetuse
elektroonilisele taotlemisele ja menetlusele üleminekust. Edaspidi toimub maksetaotluste
esitamine üksnes elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.
Eelnõu punktiga 23 ja 24 sõnastatakse üheks punktiks kehtiva määruse § 18 lõike 8 punktid
4–6. Muudatuse eesmärk on lugemist ja arusaamist lihtsustada, kuna kõikide punktide
eesmärgiks on sätestada kohustus esitada maksetaotluses abi saajate ja neile antud rahalise ja
mitterahalise abi summad Euroopa Liidu riigiabi õigusaktide kaupa. Otstarbekas ja ökonoomne
on formuleerida punktid ühe sättena, mis sisaldab teavet nõutavate andmete kohta.
Eelnõu punktiga 25 muudetakse § 19 lõike 1 sõnastust. Muudatuse eesmärk on võimaldada
toetuse väljamaksmist 45 tööpäeva jooksul arvates maksetaotluse ja § 18 lõikes 1 nimetatud
nõuetekohaste dokumentide esitamisest. Praktikas võib esineda olukordi, mil maksetaotlus ja
vajalikud dokumendid esitatakse varem kui määrusega kehtestatud tähtaeg ette näeb. Sellisel
juhul peaks vajaduse korral olema võimalik teha makse ka enne § 18 lõikes 2 sätestatud
tähtpäeva.
Eelnõu punktiga 29 kehtestatakse määruse lisa uues sõnastuses. Muudetud on punktis 2
sätestatud välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks esitatava toetuse taotluse
hindamise kriteeriume. Kuna määruse § 11 lõikesse 3 lisatud muudatusega võimaldatakse
välisriigis toimuval messil osalemise korraldamisse kaasata alltöövõtjana varasema asjakohase
kogemusega projektijuhti, siis tuleb sellekohane muudatus teha ka hindamiskriteeriumites.
Muudatuse kohaselt hinnatakse välisriigis toimuval messil osalemise korraldaja – taotleja või
kaasatud projektijuhi – varasemat kogemust, mis ületab miinimumnõuet, milleks on vähemalt
kolmel välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise kogemus.
Kui korraldatud on näiteks kaks välisriigis toimunud messil osalemist, siis määruse nõue ei ole
täidetud ning toetust välisriigis toimuval messil osalemise korraldamiseks ei saa taotleda.
Kui taotlejal või kaasatud projektijuhil on kolme välisriigis toimunud messil osalemise
korraldamise kogemus, on taotluse esitamiseks vajalik eeltingimus täidetud, kuid kuna see on
toetuse saamise miinimumnõue, saab hindamiskriteeriumite järgi anda taotlusele 0 punkti. Kui
taotlejal või kaasatud projektijuhil on nelja välisriigis toimunud messil osalemise korraldamise
kogemus, saab hindamiskriteeriumite järgi anda taotlusele1 punkti, sest hindamiskriteeriumites
nõutav kogemus on olemas ning täidetud vähesel määral. Nõude kehtestamise eesmärk on
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tagada, et välisriigis toimuval messil osalemise korraldab asjakohase kogemusega isik. See on
eelduseks toetatava tegevuse edukaks ja eesmärgipäraseks elluviimiseks.
Muudetud on punktis 3 sätestatud välisriigis turundusürituse korraldamise
hindamiskriteeriume. Hindamiskriteeriumi 3.2 puhul, milleks on ürituse korraldamise eesmärk
ja põhjendatus, on muudetud hindamisel arvestatavat viimast punkti. Muudatuse eesmärk on
sätestada selgelt teave, mis tuleb esitada välisriigist turundusüritusele kutsutava välispartnerite
sihtgrupi kohta. Sihtgrupi kirjeldamine tõendab, et ürituse korraldamiseks on tehtud vajalik
eeltöö, mis on tegevuse eduka rakendamise eelduseks. Hindamiskriteeriumi 3.3 puhul on
täpsustatud, et silmas peetakse üritusel taotleja kaudu osalevate ettevõtete arvu ehk abi saavate
ettevõtete arvu.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. Eelnõus nimetatud Euroopa Liidu õigusaktidega
saab tutvuda internetis Euroopa Liidu õigusaktide andmebaasis aadressil https://eurlex.europa.eu/.
4. Määruse mõjud
Määruse muudatustel ei ole otsest ja olulist sotsiaalset, sealhulgas demograafilist mõju.
Määruse muudatustega ei kaasne otsest ja olulist mõju riigi julgeolekule ning välissuhetele, eluja looduskeskkonnale ega regionaalarengule.
Määruse muudatusega kaasneb positiivne majanduslik ja administratiivne mõju. PRIA
e-teenuse keskkonna kasutamine kiirendab toetuse taotlemist ja aitab vähendada
halduskoormust ning võimaldab PRIA-l tõhusamalt teha ristkontrolle, vähendada kontrollidega
seotud bürokraatiat ja kontrollide veamäära. Sellest tulenevalt väheneb nii taotleja
halduskoormus kui ka PRIA töökoormus ning toetuse taotluste ja maksetaotluste menetlusaeg.
E-teenuse keskkonnale üleminekuga seotud määruse muudatusel on otsene mõju eelkõige
toetuse taotlejatele, toetuse saajatele ja riigi töökoormusele. Taotlejate ja toetuse saajate jaoks
väheneb halduskoormus, sest andmete ja dokumentide esitamine muutub lihtsamaks ja
kompaktsemaks: dokumendid täidetakse otse e-teenuse keskkonnas. Sellise rakendusega
väheneb ka vigade tegemise hulk, kuivõrd e-teenuse keskkonna kaudu saadetakse automaatne
veateade või teade esitamata dokumentide kohta. PRIA jaoks muutub lihtsamaks ja kiiremaks
taotluste menetlemine, kuivõrd taotluste esitamine on enam struktureeritud ja esineb vähem
vigu. Seega väheneb ameti töökoormus. Samuti kaob selle meetme puhul vajadus taotluste
vastuvõtja ametikoha järele.
E-teenuse keskkonnale üleminek eeldab taotlejate ja toetuse saajate jaoks vajalike
infosüsteemide, nagu arvuti- ja internetivõrgu olemasolu, samuti oskust kasutada internetti ja
PRIA e-teenuse keskkonda.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse
rakendamise eeldatavad tulud
Määruse rakendamisega ei kaasne lisakulusid riigieelarve vahenditest.
6. Määruse jõustumine
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Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
Eelnõu
esitatakse
eelnõude
infosüsteemi
EIS
kaudu
kooskõlastamiseks
Rahandusministeeriumile. Eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks e-posti teel PRIA-le.
Eelnõu saadetakse teadmiseks ka sektori esindusorganisatsioonidele, kes on olnud toetuse
peamised taotlejad.
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