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Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri
toetamine teekaardi alusel

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL)
nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta
Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse
seadus (STS)
VV määrus Perioodi 2014–2020
struktuuritoetusest hüvitatavate kulude
abikõlblikuks lugemise, toetuse
väljamaksmise ning finantskorrektsioonide
tegemise tingimused ja kord (ühendmäärus
ehk ÜM)
Euroopa Komisjoni määrusest (EL) nr
651/2014 „ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108
kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi
tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks”
(Grupierandi määrus)
Muud siseriiklikud õigusaktid

Tegevused
1) teaduse infrastruktuuri abil pakutavate teenuste 
väljaarendamine või olemasolevate teenuste
parendamine ja teenuste pakkumiseks vajalike
tingimuste loomine, sealhulgas infrastruktuuri
ühiskasutusreeglistiku väljatöötamine;

1) laboriseadmete ja -aparatuuri ning nende
opereerimiseks vajaliku materiaalse ja
immateriaalse vara soetamine ning

täiendamine;
2) teaduse infrastruktuuride projekteerimine,
ehitamine või rekonstrueerimine ning nende
opereerimiseks vajaliku materiaalse ja
immateriaalse vara soetamine ning täiendamine;
3) kollektsioonide ja arhiivide, andmebaaside ja
muu struktureeritud informatsiooni

täiendamine ning nende opereerimiseks vajaliku
materiaalse ja immateriaalse vara soetamine
ning täiendamine;
4) teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni
hajusinfrastruktuuri
efektiivne
edasiarendamine;
5) teaduse infrastruktuuri rajamise, katsetamise,
seadistamise või käivitamisega seotud
tegevused;
1) rahvusvaheliste teaduse infrastruktuuride, ja
nende võrgustike (hajusate teaduse
infrastruktuuride), mis paiknevad väljaspool
programmipiirkonda, loomises ja nende töös
osalemiseks vajalikud tegevused.

Tulemused
on tagatud riikliku tähtsusega teaduse
infrastruktuuri funktsionaalsuse terviklik
väljaarendamine ja arenduse lõpuleviimine,
võimaldades seejuures infrastruktuuri
pakutavate teenuste toimimine;
on suurenenud Eesti atraktiivsus,
konkurentsivõime ja nähtavus rahvusvahelises
teaduse tööjaotuses;
tagatud on teaduse infrastruktuuri ühiskasutus
ning paraneb teadlaste, ettevõtete ja teiste
partnerite juurdepääs teadusaparatuurile, seadmetele ja -informatsiooniallikatele,
sealhulgas nutika spetsialiseerumise
kasvuvaldkondade arenguvajaduste
toetamiseks;
rahvusvaheliselt kõrgetasemelise teaduse
infrastruktuuri kaudu on tagatud Eesti
teadlastele vajalik teadustöö keskkond

Kulude abikõlblikkus (1)
(tegevuse määrus § 7)
Personalikulud
Kaudsed kulud 15% otsestest personalikuludest
Teadsusaparatuuri, seadmete soetamine
Infotehnoloogiliste lahenduste kulud
Abikõlblikud on tegevuse määruse § 6 lõike 1 Teadustööks kohandatud liiklusvahendi kulud
kohaste tegevuste elluviimiseks vajalikud Andmebaaside ja litsentside kulud
kulud vastavalt §-s 9 sätestatud piirmääradele
ja taotluse rahuldamise otsusele
Erialaspetsiifilise tarkvara kulud
Kasutajate koolituse korraldamine, osalelemine (kuni 10%
eelarvest)
Palun vaadake tegevuse määruse seletuskirja,
kus toodud nii tegevuste kui ka abikõlblike
kulude sisu kohta enam informatsiooni kui
määruses Riikliku tähtsusega teaduse
infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel

Projekteerimine, ehitamine, sisustamine
eelarvest)

(kuni 30%

Maa ost (kuni 10% eelarvest)
Liikmemeksud kui on kohustus liituda
Sertifitseerimise, kvaliteedisüsteemi juurutamise kulud
Teavitamine, teavitusürituste korraldamine
Teavituskulu STS § 39 lõike 10 kohustuste täitmiseks
Muud tegevustega seotud ja vältimatud kulud

Kulude abikõlblikkus (2)
Kulu on abikõlblik, kui
1) see on põhjendatud
o kulu loetakse põhjendatuks, kui kulu on sobiv,
vajalik ja tõhus taotluse rahuldamise otsuses või
tegevuse määruses ette nähtud eesmärkide ja
tulemuste saavutamiseks
o

2)

tegelikult tehtud ja makstud kulu aluseks olev töö
tehakse, kaup saadakse kätte või teenus osutatakse
projekti abikõlblikkuse perioodil (riigiabi ja
lihtsustatud kulude alusel toetatavad tegevused
tehtud projekti abikõlblikkuse perioodil)

see on tõendatud
o kui toetuse saaja on kulu aluseks oleva toimunud
sündmuse või tehtud tehingu tulemusena tekkinud
arve
või
muu
sarnase
tõendusjõuga
raamatupidamisdokumendi
alusel
oma
raamatupidamises kohustusena.

3) see on makstud projekti abikõlblikkuse perioodil või sellele
järgneva 45 kalendripäeva jooksul, aga hiljemalt 31.12.2023

Kulude abikõlblikkus (3)
Toetuse saaja on kohustatud
 tõendama kulude abikõlblikkust ja kavandatud tulemuse saavutamist
 tagama projekti elluviimise ettenähtud tingimustel ja kavandatud tulemuse
saavutamise
 säilitama kulu abikõlblikkust tõendavad dokumendid ja muud tõendid ÜSM nr
1303/2013 artikli 140 lõikele 1 neli aastat, alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30.
juuni seisuga on kõikide projektis abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus välja
makstud, välja arvatud, kui muus õigusaktis on sätestatud pikem tähtaeg:
 kestvuse nõue: Artikli 71 lõike 1 kohaselt „Tegevuse puhul, mis hõlmab investeerimist
taristusse või tootlikku investeeringut, peab maksma Euroopa struktuuri- ja
investeerimisfondidelt saadud toetuse tagasi, kui viie aasta jooksul alates toetuse
saajale lõppmakse tegemisest või vajaduse korral riigiabi eeskirjades kehtestatud aja
jooksul leiab sellega aset mõni alljärgnev sündmus:
a)
b)
c)

tootmistegevuse lõpetamine või üleviimine programmipiirkonnast välja;
selline muutus taristuüksuse omandisuhetes, mis annab ettevõttele või avalik-õiguslikule isikule
põhjendamatu eelise; või
oluline muutus selle iseloomus, eesmärkides või rakendustingimustes, mille tulemusena kahjustataks selle
algseid eesmärke.“.

 järgima riigihangete seadust, kui ta on hankija riigihangete seaduse tähenduses
•

kui toetuse saaja ei pea järgima riigihangete seadust ja teenuse, asja või ehitustöö eeldatav
maksumus on ilma käibemaksuta võrdne 5 000 euroga või sellest suurem, peab ta järgima
riigihangete seaduse §-s 3 sätestatud põhimõtteid.

Kulude
abikõlblikkus (4)

2007-2013

2014-2020

Personalikulu
Personalikulu on abikõlblik vastavalt
ÜM § 3 sätestatud tingimustele, kui:
 see on sobiv, vajalik ja tõhus
eesmärkide ja tulemuste
saavutamiseks
 tekib projekti tegevuste käigus
 tekib abikõlblikkuse perioodil
 dokumentaalselt tõendatud
 makstud abikõlblikkuse perioodil
(+ 45 kp, max 31.12.2023)
 tekib toetuse saajal või partneril
 kooskõlas asutusesisese
palgapoliitikaga vastavasisulise
töö eest
 töötamine projekti heaks on
tõendatud kirjalikult




Töö tegija on füüsiline isik (mitte FIE)
Kui töö tegija on juriidilise isik või FIE, on tegemist sisseostetud
teenuse, mitte personalikuluga
Projekti heaks töö tegemine on tõendatud ametijuhendi või
vastava lepinguga

Töö tegemise vorm:
 tööleping
 ametisse
nimetamise
käskkiri või korraldus
 võlaõiguslik leping

Töö tegemise vorm:
 tööleping
 teenistusse võtmise käskkiri


füüsilise isikuga sõlmitud
TVL, KL alusel teenuste eest
makstav tasu, mida
maksustatakse
sotsiaalmaksu ja
töötuskindlustusmaksuga
(erinevate teenuste eest
makstavad tasud peavad
olema eristatud)

Kulude
abikõlblikkus (5)
ÜM § 9 sätestatud projekti otsesed
personalikulud § 3 lg 1 p 1-4 ja lg 4 alusel:
 seotud sisutegevusega, k.a
projektijuhtimisega tegelev projekti
personal
 hinnatakse projektipõhiselt, kas
tegemist on otsese või
administreeriva personaliga
 hinnatakse tööülesannete, mitte
ametinimetuste alusel
Kaudsed kulud
15% otsestest personalikuludest
(tegevuse määrus § 7 lg 1 p 2, ÜM § 9
lõigetele 1 ja 3-6)

Ühtse määra alusel kaudsete kulude
hüvitamist kohaldatakse ainult
projektiga seotud kuludele, mis ei ole
seotud projekti sisutegevusega.

Otsesed personalikulud

Projekti
Projekti üldkulud
administreerimis tegevused
KAUDSED KULUD 15% OTSESTEST
PERSONALIKULUDEST
palk sh füüsilise isikuga raamatubürootarvete kulud
sõlmitud TVL või KL alusel pidamine
tekkiv töötasukulu
puhkusetasu
sekretärija sidekulud,
sealhulgas
personalitöö
interneti-,
telefonija
postikulu
teenistusest
või
töölt hankeinfotehnoloogia
kulud,
vabastamise, töölepingu spetsialisti
sealhulgas kontoritehnika
või
teenistussuhte tegevus
rentimine või liisimine ning
hüvitised
serverite,
võrkude
ja
kontoritehnika hooldamine
ja remontimine
seadusest
tulenevad haldustöötaja
kütte, vee, elektri ja ruumide
maksud
ja
maksed tegevus
koristamisega seotud kulud
nimetatud kuludelt
infotehnoloogi
tegevus
muu abistav töö

ruumide rentimine
valveteenus
maamaks
projektiga
seotud
pangakonto
avamise
ja
haldamise kulud ning makse
ülekandetasu juhul, kui
projekti jaoks on eraldi
pangakonto

Kulude abikõlblikkus (6)
§ 7 lõige 1 punktid:
14) teaduse infrastruktuuride
kasutusvõimalustest teavitamise ja
teavitusürituste korraldamise kulud,
sh materjalide ettevalmistamisega seotud
kulud;
2007-2013

2014-2020

15) teavituskulud, mis kaasnevad perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 39
lõikes 10 nimetatud kohustuste täitmisega;

Mitteabikõlblikud
kulud (1)

 ÜM § 4
 Tegevuse määrus § 7 lg 2

1) erisoodustuselt tasutav maks ja
erisoodustusena käsitletav kulu;
2) amortisatsioonikulud;
3) liiklusvahendite ostmine, rentimine
või liisimine, välja arvatud teadustöö
läbiviimiseks spetsiaalselt
kohandatud liiklusvahendi puhul;
4) esinduskulud ja kingitused;
5) teadustöö läbiviimisega otseselt
seotud kulud;
6) käibemaks, välja arvatud, kui
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1303/2013
artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt ei
ole käibemaks käibemaksuseaduse
alusel tagasi saadav.

Mitteabikõlblikud kulud (2)
Käibemaks

Tegevuse määrus § 7 lõige 3 p 6)
Maksustatakse majandustegevust, mille käigus võõrandatakse
kaupa või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või
tulemustest, tekkinud käivet.
Käibemaksukohustuslaseks registreeritakse
• kohustuslikus korras - maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest
arvates 16 000 € (KMS § 19 lg 1)
• vabatahtlikult – ettevõtluse tõendamisel kui (KMS 20 lg 2)
a)
b)
c)

isikul ei ole registreerimiskohustust KMS § 19 alusel veel tekkinud
kauba ühendusesisese maksuvaba soetamise korral
ekspordi korral

Miks käibemaks ei ole abikõlblik kui isik ei ole KMK?

Mitteabikõlblikud kulud (3)
Käibemaks
Sisendkäibemaksu osaline mahaarvamine (KMS § 32 lg 1)
•
Kui maksukohustuslane kasutab kaupu ja teenuseid nii maksustatava kui maksuvaba käibe tarbeks,
arvatakse sisendkäibemaks arvestatud käibemaksust maha osaliselt (proportsiooni määramisel
võetakse aluseks kalendriaasta).
Sisendkäibemaksu osalise mahaarvamise meetodid (KMS § 33)
•
proportsionaalse mahaarvamise meetod
– rakendatakse maksustatava käibe ja kogu käibe suhet kogu sisendkäibemaksu mahaarvamisel;
tulemust korrigeeritakse kalendriaasta lõpul, lähtudes selle kalendriaasta maksustatava käibe ja
kogu käibe suhtest. (on riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav, mitteabikõlblik)
•
otsearvestuse ja proportsionaalse mahaarvamise segameetod:
– maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu arvestatud
käibemaksust maha ei arvata; (ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi saadab, abikõlblik)
– nii maksustatava kui ka maksuvaba käibe tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse
sisendkäibemaks arvatakse maha vastavalt maksustatava käibe ja kogu käibe suhtele. (on riigi
käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav, mitteabikõlblik)

§ 9. Toetuse piirmäär ja osakaal
 Toetuse maksimaalne piirmäär on kuni 95%
abikõlblike
kulude
maksumusest.
Projekti abikõlblikkuse periood peab
Omafinantseeringu miinimummäär on 5% projekti
jääma vahemikku 1. jaanuar 2015 – 31.
abikõlblike kulude kogumaksumusest.
august 2022.

Abikõlblikkuse
alguskuupäevaks
on
üldjuhul taotluse rahuldamise otsuse
tegemise kuupäev.

Enne taotluse esitamise kuupäeva tehtud
kulud, mille hüvitamist taotletakse, peavad
olema taotluses eraldi näidatud.

 Omafinantseeringu määr peab katma abikõlblikest
kuludest osa, mida toetus ei kata.

 Partnerina kaasatavale ettevõttele eraldatav toetuse
piirmäär on kuni 50% abikõlblikest kuludest.

 Riigiabi puhul peavad tegevuse määruse § 7 lõikes 2
nimetatud abikõlblikud kulud ja maksimaalne abi
osakaal vastama üldise grupierandi määruse
artiklis 26 toodud tingimustele, sh abi osakaal ei
tohi ületada 50% abikõlblikest kuludest.

§ 11. Nõuded investeerimisettepanekule
§ 11 lõige 1 punktid:
1) igas investeerimisettepanekus esitatakse ainult üks objekt ja ühe objekti kohta esitatakse ainult üks
investeerimisettepanek;
4) investeerimisettepanekus kirjeldatud projekti eelarves on ette nähtud nõutav omafinantseering, selle
maht ja katmise allikad ning abikõlbmatute kulude esinemisel on kirjeldatud nende maht ja katmise
allikad;
7) investeerimisettepanek sisaldab finantsanalüüsi juhul, kui tulu teeniva projekti maksumus ületab
1 miljonit eurot vastavalt ühendmääruse § 5 lõike 2 punktidele 1 ja 2;
13) investeerimisettepanek sisaldab investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude
suurust ja nende katmise allikaid aastate lõikes alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest kuni
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 24 punktis 14 nimetatud kohustuse täitmiseni vastavalt
perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 15 lõike 4 punktile 9;
14) juhul kui toetuse eest soetatud vara kasutatakse majandustegevuseks, sisaldab
investeerimisettepanek vastavaid andmeid majandustegevuse ulatuse kohta, mille alusel oleks
võimalik hinnata, kas osutatavate teenuste rahaline maht ületab 20% teadusuuringute taristu üldisest
aastasest mahust;

Finantsanalüüs
Abimaterjalid
http://www.struktuurifondid.ee/abimaterjalid-tulu-teenivatele-projektidele
Kulude-tulude analüüsi juhend investeerimisprojektidele. Ühtekuuluvuspoliitika 2014–2020
majandusliku hindamise vahend

•

finantsanalüüsi tuleb esitada kui tulu teeniva projekti maksumus ületab 1
miljonit eurot vastavalt ühendmääruse § 5 lõike 2 punktidele 1 ja 2;

Ühendmääruse § 5 lõige 2 punktid 1 ja 2:
(2) Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Ühtekuuluvusfondist toetatavale tulu
teenivale projektile, mille abikõlblikud kulud on enne puhastulu
mahaarvamist üle 1 000 000 euro, kohaldatakse puhastulu mahaarvamisel
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõikes 3
sätestatut, kui esinevad kõik järgmised asjaolud:
1) projekti tulu on hinnatav enne toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist;
2) projektiga teenitakse puhastulu pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu;

Tulu/kulu
Tuluks loetakse:
• ÜSM art. 61 lg 1 - rahavoogu, mis tekib kasutajate poolt tegevusega seotud kaupade või
teenuste eest tasumisel tehtavatest otsemaksetest, näiteks kasutajate poolt taristu
kasutamise eest vahetult makstavad tasud, maa või hoonete müügi või rentimise või
teenuste eest makstavad tasud
Lühidalt - otselaekumised projekti kaupade või teenuste eest (tasu infrastruktuuri
kasutamise eest, maa või hoone müük või rent või makseid teenuse eest)
•
•

Tuluks loetakse ka saadud tegevuskulude kokkuhoid, v.a. juhul, kui kokkuhoiu võrra
vähenevad projekti muud sissetulekud (riigi- või erasektori toetus)
Kõik muu ei ole tulu - näiteks projekti ülalpidamisse suunatavad riigi või erasektori
toetused või annetused.

§ 11. Nõuded investeerimisettepanekule lõige 3 punkt 4: kinnitus selle kohta, et ollakse teadlik nõudest,
et projekti raames soetatud vara abil ja arendustegevuse tulemusena väljapoole oma asutust teenuste
osutamise korral tuleb seda teha üksnes turutingimustel või turu puudumisel omahinna ja sellele
lisanduva mõistliku kasumimarginaaliga.

Kulud on tegevuskulud (püsikulud ja muutuvkulud, asenduskulud)

Finantsanalüüs
Hinnatav ja mittehinnatav tulu
Tulu on hinnatav - tegevusvaldkonnas on turul
• eelnev kogemus ning turu käitumine ja
• hinnakujunemise alused teada
Tulu on hinnatav ka juhtudel, kui taotlejal puudub vastav kogemus. Sellisel juhul tellitakse või
kasutatakse tehtud analüüse (analüüsimisel on võimalik kasutada analoogiat, samuti turuuuringus kogutud andmeid jms.
Tulu ehk ei ole hinnatav - turul puudub eelnev kogemus ja teave turu käitumise kohta
Näit. teadus- ja arendustegevus ning innovatsiooniga seonduv, nt mõne innovaatilise toote
väljatöötamine ja turustamine

Kui projekti elluviimisel selgub, et tuluallikas, mille tekkimine ei olnud projekti esitamisel kindel,
pärast projekti lõppu ikkagi tekib ning mahaarvamist ei tehtud, tuleb juhul kui:
• tulu oleks olnud eelnevalt hinnatav, koostada ja esitada kulu-tulu analüüs ja teha puhastulu
korral mahaarvamine tagantjärele
• tulu ei oleks olnud eelnevalt hinnatav, esitada andmed kulude-tulude kohta, mis on tekkinud
kolme aasta jooksul pärast projekti lõpetamist ning puhastulu maha arvata

Puhastulu
•

Puhastulu arvestatakse toetatavate tegevuste lõikes lähtudes Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõike 3
punktist b.
– tegevuse diskonteeritud puhastulu arvutamine, võttes arvesse tegevuse sektorile või
allsektorile asjakohast võrdlusperioodi, kõnealuse investeeringuliigi puhul tavaliselt
eeldatavat kulutasuvust, põhimõtet, et saastaja maksab, ning asjakohasel juhul asjaomase
liikmesriigi või piirkonna suhtelise jõukusega seotud õigluse kaalutlusi.

•

Teenitava puhastulu leidmiseks tuleb analüüsida projekti tulemusena
tekkivat ehk nn juurdekasvulist tulu ja kulu – sellist tulu ei teenitaks
ega kulu kantaks, kui projekt jääks ellu viimata. Kui projekt ei seisne
millegi uue loomises, tuleb kõrvutada rahavooge (tulu ja kulu), mis tekivad
pärast projekti elluviimist, rahavoogudega, mida teenitaks juhul, kui
projekti ellu ei viidaks.

•

Kui projekti elluviimise tulemusena teenitakse puhastulu (puhastulu > 0),
siis selle arvelt on võimalik katta osa projekti kuludest ehk vajadus toetuse
järele on sedavõrd väiksem.

Finantsanalüüs: Euroopa Komisjoni soovitatud
arvestusperioodid sektorite kaupa
Sektor

Arvestusperiood (aastad)

Raudteed

30

Teed

25–30

Sadamad ja lennujaamad

25

Linnatransport

25–30

Veevarustus/kanalisatsioon

30

Jäätmekäitlus

25–30

Energia

15–25

Lairiba

15–20

Teadusuuringud ja innovatsioon

15–25

Ettevõtlustaristu

10–15

Muud sektorid

10–15

Investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavad
püsikulud
Investeerimisettepanek sisaldab investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate
püsikulude suurust ja nende katmise allikaid aastate lõikes. Nimetatud andmed
kantakse investeeringute kavasse.
Andmed esitatkse kuni kestvuse nõude täitmiseni: viie aasta jooksul alates toetusesaajale
lõppmakse tegemisest või vajaduse korral riigiabi eeskirjades kehtestatud aja jooksul või kui
TRO on toodud rangemad nõuded.
Näide (püsikulud hoone, labori valmimisest, seade soetamisest alates)
Objekt
Hoone (aadressil)
Õppelabor
…………………….
…………………….
KULU KOKKU
Püsikulude katmise allikad
Püsikulude katmise allikad

Püsikulude katmise allikad
KATMINE KOKKU

2016

2017

110,000

113,300

19,000

20,000

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Kui toetuse eest soetatud vara kasutatakse majandustegevuseks, sisaldab
investeerimisettepanek vastavaid andmeid majandustegevuse ulatuse
kohta, mille alusel oleks võimalik hinnata, kas osutatavate teenuste rahaline
maht ületab 20% teadusuuringute taristu üldisest aastasest mahust

Investeering

Infrastruktuuri rajamise või
kaasajastamisega seotud kulud
Õppe- ja teadustöö
infrastruktuuri soetamine ja
kaasajastamine, kulu eurot sh

Selgitus

Investeering
(abikõlblik
kulu), eurot

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

4,000,000

287,000

Labor A, labori kasutamise aeg
majandustegevuseks (keskmiselt
aastas, %)

120,000

Seade A, seadme kasutamise aeg
majandustegevuseks (keskmiselt
aastas, %)

28,000

Seade B, seadme kasutamise aeg
majandustegevuseks (keskmiselt
aastas, %)

92,000

Seade C, seadme kasutamise aeg
majandustegevuseks (keskmiselt
aastas, %)

47,000

KOKKU abikõlblikud kulud

Majandustegevuse keskmine aastane maht teadusuuringute infrastruktuuri kasutuse üldisest aastasest mahust investeeringuobjekti
kasuliku eluea jooksul

4,287,000

Kui majandustegevuse osa ei ületa 20% piiri, siis jääb teaduse
infrastruktuuri rahastamine riigiabi eeskirjadest väljaspoole st ei ole
tegemist riigiabiga (lisaks peab olema muidugi täidetud ka nimetatud
grupierandi määruse 651/2014 preambula punktis 48 olev tingimus,
et juurdepääs taristule peab olema mittediskrimineerival alusel ja
turutingimustel).

Riigiabi


Riigiabi eeskirjade kohaldamine ei sõltu sellest, kas üksus on loodud kasumi saamiseks, vaid sellest,
kas ta tegeleb majandustegevusega või mitte.



Kui majandustegevuse osa ei ületa 20% piiri, siis jääb teaduse infrastruktuuri toetamine
riigiabi eeskirjadest väljaspoole st ei ole tegemist riigiabiga (lisaks peab olema muidugi täidetud ka
nimetatud grupierandi määruse 651/2014 preambula punktis 48 olev tingimus, et juurdepääs
taristule peab olema mittediskrimineerival alusel ja turutingimustel).
Riigiabi puhul on tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud abikõlblikud vastavalt üldise grupierandi
määruse artikli 26 punktile 5: abikõlblikud materiaalsesse ja immateriaalsesse varasse tehtud
investeeringute kulud. Materiaalse ja immateriaalse vara mõiste on toodud grupierandi määruse
artikli 2 punktides 29 ja 30 toodud definitsioonidele:
•
materiaalne vara - maast, hoonetest ja tootmisrajatistest, masinatest ja seadmetest koosnev
vara;
•
immateriaalne vara - vara, millel ei ole füüsilist või rahalist kehastust, näiteks patendid,
litsentsid, oskusteave või muu intellektuaalomand.
Riigiabi korral ei tohi abi osakaal ületada 50% abikõlblikest kuludest.
Riigiabi puhul ei tohi taotleja alustada projektiga seotud tegevusi ega võtta kohustusi nimetatud
tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist rakendusüksusele.






Siseriiklikud riigiabi andmisega seotud protseduurireeglid on sätestatud konkurentsiseaduse peatükis 6
Ühenduse raamistik teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi kohta (2006/C
323/01) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:et:PDF

§ 28. Toetuse saaja ja partneri kohustused
(1) Toetuse saaja tagab perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud
kohustuste täitmise ja projekti eduka elluviimise taotluse rahuldamise otsuses fikseeritud
tähtaegade ja tingimuste kohaselt ning:
1)
tagab projekti elluviimiseks vajalike õigusaktides ette nähtud lubade ja kooskõlastuste
olemasolu;
2)
tagab õigusaktides sätestatud korras toetuse abil loodud või omandatud vara arvelevõtmise
ja toetuse saaja omandisse registreerimise ning kõigi omandi tekkimisega seotud avalikõiguslike koormatiste tasumise ja muude õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise;
3)
iga-aastaselt teavitab rakendusüksust, kui projekti majandustegevuse aastane maht
ületab 20% teadusuuringute taristu üldisest aastasest mahust, ning esitab
rakendusüksusele selle kohta vastavad andmed;
4)
saadud riigiabi puhul teavitab rakendusüksust majandustegevuse osa suurenemisest,
kui projekti majandustegevuse aastane maht ületab toetuse taotlemise hetkel fikseeritud
majandustegevuse mahtu;
5)
kinnitab, et projekti raames soetatud vara abil ja arendustegevuse tulemusena
erasektorile teenuste osutamise korral teeb seda üksnes turutingimustel või turu
puudumisel omahinna ja sellele lisanduva mõistliku kasumimarginaaliga;
6)
kinnitab, et on saavutanud taotluses, tegevuskavas ja finantsprognoosides kirjeldatud
tulemused.
(2) Partner peab täitma perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 25 nimetatud
kohustusi.

Eesmärk: Euroopa ühenduse finantshuvide kaitse

Toetuse andmine on soodustuse andmine, toetuse
äravõtmine ja tagasimaksmise kohustus ei ole
karistus, vaid see on soodustuse äravõtmine ehk
soodustuse saamiseks vajalike tingimuste
puudumise tagajärg
• haldusmeede
• TRO alusel toetuse saamine on tingimuslik
• täita tuleb toetuse saamise aluseks olevaid
reegleid
• eelkõige peab toetuse saaja tõendama reeglitele
vastavust, RÜ kontrollib tõele vastavust

Küsimused on teretulnud ka hiljem
urve.vool@archimedes.ee

