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Üldsätted
Sätestatakse:
• määruse reguleerimisala;
• terminid
❑ Teenuse või toote arendamine - uuringute või kogemuste kaudu
saadud teadmiste rakendamine Eestis uue teenuse või toote loomiseks,
teenuse või toote täiustamiseks või juurutamiseks
❑ Sotsiaalteenus või toode – isiku või tema pereliikme toimetulekut
soodustav teenus või toode

•
•

rakendusüksus ja –asutus;
vaiete menetleja.
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Toetatavad tegevused, abikõlblikud kulud ja toetuse osakaal (1)
•

•
•

Eesmärk:
✓ inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule
suundumise või tööturul jätkamise toetamine;
✓ erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule
suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine
Väljundnäitaja on hoolekande teenuste saajate arv
Toetatavad tegevused ja sihtrühm
➢ Toetatav tegevus on Eestis uudse sotsiaalteenuse, välja arvatud
sotsiaaltransport, või toote testimine, arendamine ja vajadusel
testimiseks/arenduseks vajaliku partnerluse kaasamine või
koostöövõrgustiku arendamine .
➢ Toetatavate tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega,
hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed.
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Toetatavad tegevused, abikõlblikud kulud ja toetuse osakaal (2)
•

Abikõlblikkuse periood:
✓ Põhitoetuse projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on
maksimaalselt 12 kuud

•

Toetuse osakaal ja piirsummad:
✓ Põhitoetuse vähim toetussumma on 50 000 eurot ja suurim
toetussumma 300 000 eurot projekti kohta ja maksimaalne
osakaal abikõlblikest kuludest
o KOV taotlejal on 85% ja
o juriidilistele isikutele ning riigiasutustele 65%

•

Abikõlblikud kulud:
✓ käesoleva määruse §-s 8 nimetatud tegevuste elluviimiseks
vajalikud kulud, mis vastavad ühendmääruses ja käesolevas
määruses sätestatud tingimustele
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Toetatavad tegevused, abikõlblikud kulud ja toetuse osakaal (3)
Riigiabi:
põhitoetuse raames antav abi on vähese tähtsusega abi,
kohaldatakse Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013
sätestatud abi andmise tingimusi ning järgitakse
konkurentsiseaduse § 33 sätestatut.

❑ Ettevõtja konkurentsiseaduse § 2 tähenduses on äriühing, füüsilisest
isikust ettevõtja või muu majandus- või kutsetegevuses osalev isik või
juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või ettevõtja huvides tegutsev isik.
❑ Riigiabiga on tegu kui antud abi vastab kõigile neljale tingimusele:
➢ abi antakse riigi, linna või valla vahenditest
➢ abi on suunatud ettevõtjale, ettevõtjate grupile
➢ abi annab eelise abi saajale
➢ abi moonutab või võib moonutada konkurentsi ja kaubandust EL
riikide vahel.
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Nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele
•

Nõuded taotlejale ja partnerid
✓ Taotlejaks või partneriks võib olla
o Juriidiline isik
o Riigiasutus
o Kohaliku omavalitsuse asutus

•

Taotleja kohustused
o Taotlejale kohalduvad struktuuritoetuse seaduse §21 lõike 2
punktis 1,2,4 ja 5 sätestatud kohustused

•

Nõuded taotlusele
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Toetuse taotlemine
•

Taotlusvooru avamine
– Ajakava ja eelarve

•

Toetuse taotlemise tähtaeg ja taotluse esitamise viis.
– Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse ekeskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee

Taotluste menetlemine
• Taotluse menetlemine.
• Taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks
tunnistamine.
• Taotluse hindamine (lisa 2), valikukriteeriumid ja valiku
kord.
• Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine.
• Taotluse osaline rahuldamine.
8

Taotluste menetlemine

• Rakendusüksus

• Toetuse taotleja

Nõuetekohane
taotlus

Taotleja ja
taotluse
vastavus

Otsus

Hindamine

• Rakendusüksus

• Toetuse taotleja
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Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja
kehtetuks tunnistamine
Aruannete esitamine ja toetuse maksmise
tingimused
Toetuse saaja, partneri ja RÜ õigused ja
kohustused

10

Materjalid SA Innove veebilehel
•
•

•

Õigusaktid ja infomaterjalid - Innove
Meetme määrus „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused
uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks
sotsiaalvaldkonnas
Määruse seletuskiri
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