Perioodi 2014-2020 OTL kohustus:
Toetuse nõuete puhul hinnatakse nõude rikkumist kolmest aspektist lähtuvalt:
a) Raskus sõltub eelkõige selle tagajärgede olulisusest. Määratakse koefitsiendiga, mis annab
rikkumisele kaalu sõltuvalt tagajärgede mõjust eesmärgile:
Koefitsiendid alla 0,3 - mõju nõude eesmärgile vähene.
Koefitsiendid 0,3...0,5 - mõju nõude eesmärgile oluline.
Koefitsiendid üle 0,5 - mõju nõude eesmärgile väga oluline.
b) Ulatus sõltub eelkõige selle mõjust kogu tegevusele. Määratakse % põllu- või
põllumajandusmaast, toetusõiguslikust maast jms, millises ulatuses oli rikkumine. Mida
suurem %, seda suurem on mõju kogu tegevusele.
c) Kestus sõltub eelkõige selle mõju ajalisest ulatusest või sellest, kas seda mõju on võimalik
mõistlike vahenditega lõpetada. Määratakse koefitsiendiga, mis annab rikkumisele kaalu
sõltuvalt mõju kestvusest ja mõju lõpetamisest:
Koefitsiendid alla 0,3 - mõju kergesti eemaldatav või mõju lühiajaline.
Koefitsiendid 0,3...0,5-mõju raskesti eemaldatav või mõju pikaajaline.
Koefitsiendid üle 0,5 - mõju püsiv.
Toetussummat vähendatakse protsendi võrra, mis leitakse raskuse ja kestuse koefitsientide ja
ulatuse protsendi korrutamisel.
Nõudele on arvestatud vaikimisi maksimum vähenduse % toetussummast. Eestleitud olukorda
arvesse võttes võib erandjuhtudel hinnata maatriksist erinevalt. Juhul, kui tegemist on raske
rikkumisega, siis võib % olla suurem kui maksimumina määratud. Kui tegemist on ränga
rikkumisega (pettus, tahtlik rikkumine) võib raskuse ja kestuse koefitsiente muuta selliselt, et
taotleja jääb toetusest ilma.
Korduvus - käesoleva aasta rikkumine korrutatakse selle või sarnase nõude rikkumiste arvuga.
Rikkumine teist korda, siis x 2 jne.
Näide: käesoleval aastal nõude rikkumine toetussummast 4%, nõuet kontrolliti ka kaks aastat
tagasi ja leiti rikkumine, mille puhul vähendamine toetussummast oli 7%. Sellisel juhul on tegemist
korduvusega ja rikkumine leitakse järgmise tehte abil: 4%x2=8%. Aluseks võetakse käesoleva
aasta % seetõttu, et kui taotleja on küll rikkunud, kuid väiksemas ulatuses kui varem, siis
tähendab, et ta on kasutusele võtnud parandusmeetmeid.
1. MAK 2014+ toetuse saaja teavitab avalikkust, et asjakohane tegevus on viidud ellu või viiakse
ellu EAFRD-st saadud toetuse abil. Avalikkuse teavitamiseks tähistab toetuse saaja asjakohase
toetatava tegevuse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” logo (edaspidi arengukava logo) ja
Euroopa Liidu embleemiga (edaspidi embleem).
RASKUS

Koef. 0,1. Väga väike mõju nõude eesmärgile, avalikkuse teavitamine on toimunud
ka toetuse saajate nimekirjade avaldamisena PRIA kodulehel.

ULATUS

100% -arengukava logo ja embleem puudub või 50% -arengukava logo olemas, aga
embleem puudub või vastupidi, või ei vasta need kehtestatud nõuetele.

KESTUS

Koef. 0,1. Rikkumine on võimalik lõpetada väga lühikese ajaga ja väheste
vahenditega.
Vähendus rikkumisel on 1% MAK 2014+ toetusliigi toetussummast, mille osas ei ole toetuse
saamisest avalikkust nõuetekohaselt teavitatud.
Toetussumma vähendamine: ulatuse % x raskuse koef x kestuse koef, nt 0,1x50x0,1=0,50%.

