
Seletuskirja lisa 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt kooskõlastuse käigus laekunud 

märkused maaeluministri määruse „Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 

„Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu 

turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmineˮ kohta 

 

 Märkus Kommentaar 

1. Kui muudatuse eesmärk on tagada 

projektijuhtimise kulude abikõlblikkus 

ehk otsene seos toetust saava projekti ja 

toetatavate tegevuste elluviimisega, siis 

täna kehtiva määruse § 5 lõige 7 ja § 141 

lg 1 punkt 3 aitavad seda juba tagada.  

Vajadusel võib täiendada § 5 lõiget 7 

järgnevalt – „(7) Abikõlblik kulu peab 

olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult 

kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas, 

seotud otseselt toetatavate tegevuste 

elluviimisega, ning vajalik toetuse 

eesmärgi saavutamiseks. Taotleja tagab 

kasutatava toetusraha otstarbeka ja 

säästliku kasutamise.“. Vastasel juhul on 

kulu mitteabikõlblik ning mida 

rakendusüksus ei tohi seega hüvitada. 

Mittearvestatud. 

 

Eelnõuga tehakse vajalikud muudatused, et 

täpsustada, keda loetakse selle määruse 

tähenduses projektijuhiks ja milliste andmete 

alusel arvestatakse toetuse suurus projekti 

juhtimisega seotud kulude puhul. 

Leiame, et projektijuhtimise kulude 

abikõlblikkus on tagatud vastavalt kehtiva 

määruse § 5 lõikes 7 ja § 141 lõike 1 punktis 

3 sätestatule. 

2. Kui muudatuse eesmärk on tagada 

projektijuhi või -juhtide vastavus teatud 

tingimustele, siis leiame, et mõiste 

„asjakohane pädevus“ lahti selgitamine 

vaid määruse seletuskirjas ei taga 

vaidluse korral piisavat õigusselgust. 

Soovitame seletuskirjas toodu toel 

defineerida määruses mõiste 

„projektijuht“ – tuues välja seosed nii 

kulude abikõlblikkuse kui erialase 

kompetentsi ning kogemusega. 

Mittearvestatud. 

 

Leiame, et mõiste „asjakohane pädevus“ 

selgitamine määruse seletuskirjas on piisav 

ning täiendavalt määruses mõiste 

„projektijuht“ välja toomine ei täida 

muudatuse eesmärki. 

Kuna nimetatud toetuse raames elluviidavad 

projektid võivad olla väga erinevad, siis 

määruses ei sätestata täpsemaid nõudeid 

projektijuhile, kuid sätestatakse, et kui 

projekti elluviimiseks on vaja kaasata 

projektijuht, siis tuleb valida projektijuht 

vastavalt projekti eesmärkidele ehk eelkõige 

projektiga seotud kindla eriala asjatundja, 

kellel on konkreetse projekti juhtimiseks 

asjakohane pädevus, sealhulgas asjakohased 

teadmised ja oskused ning kogemus, mis 

tagab et projektijuht suudab edukalt projekti 

ellu viia. 

3. Soovitame täiendada § 9 lg 2 punkti 5 

näiteks järgnevalt – „projektis osalejate, 

eraldi kirjeldatuna projektijuhi või -

juhtide varasem kogemus ning erialased 

Arvestatud. 

 

Eelnõus on tehtud täiendused vastavalt 

esitatud ettepanekule. 



kompetentsid, mis aitavad mõista taotleja 

võimekust viia projekti edukalt ellu;“ 

4. Soovitame täiendada määruse lisas 

toodud hindamiskriteeriumit 5 – 

„Taotleja ja tema liikmete kogemuse  

kirjeldus“, selgitades, et edaspidi 

hinnatakse taotleja ning tema liikmete 

varasemat kogemust, asjakohaseid 

teadmisi ning oskusi 

põllumajandustoodete ja toidu 

turustamiseks ning 

müügiedendustegevuste elluviimiseks“. 

Arvestatud. 

 

Määruse lisas välja toodud taotluse 

hindamise kriteeriumeid on täiendatud ja 

lisatud juurde, et edaspidi võetakse 

hindamisel arvesse ka projektijuhi kogemust. 

 


