MÄÄRUS
29. juuli 2016 nr 49
Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 „Uute toodete,
tavade,
protsesside
ja
tehnoloogiate
arendamise
toetus“ muutmine

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67
lõike 2 alusel.
Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja
tehnoloogiate arendamise toetus“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) piiriülese koostööprojekti korral § 4 lõikes 4 nimetatud nõuetele vastavat EIP töörühma
esindama volitatud töörühma liige.“;
2) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „käesoleva määruse“ sõnadega „EIP töörühma
liikmed peavad vastama“;
3) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Projektitegevuste planeerimine ja elluviimine peab toimuma taotleja ja partneri
vahelises koostöös. Projekti tulemuste levitamine on kohustuslik olenemata sellest, kas
taotleja taotleb projekti tulemuste levitamisega seotud kulude katmist või mitte.“;
4) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks;
5) paragrahvi 7 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Käibemaks on abikõlblik Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013,
millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta
ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013,
lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt.“;
6) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;
7) paragrahvi 16 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Taotluse hindamisel saadud koondhinne on iga hindamiskriteeriumi hindepunktide
aritmeetiline keskmine. Hindepunktide kaalutud keskmise saamiseks korrutatakse
koondhinded hindamiskriteeriumite osakaaludega ja saadud tulemused liidetakse.“;

8) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „arve-saateleht“ sõnaga „arve-saatelehe“;
9) paragrahvi 20 lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:
„11) sõidukulusid tõendav dokument, sealhulgas sõidupäevik või ühissõiduki kasutamist
tõendav sõidupilet, ning mootorsõiduki üürimise või rentimise korral sõidu marsruut ja
kilometraaž, mis tõendab tehtud kulusid, ning nimetatud kulude tegemist tõendav
maksekorralduse ärakiri, väljatrükk või arvelduskonto väljavõte.“;
10) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:
„(8) PRIA koostab maksetaotluse ja tööajatabeli vormid ning avaldab need oma veebilehel.“;
11) määrust täiendatakse paragrahviga 23 järgmises sõnastuses:
„§ 23. Rakendussäte
2016. aastal toimuvas taotlusvoorus on toetuse maksimaalne suurus 50 000 eurot
abikõlblikest kuludest projekti kohta.“.
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