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Bioressursside väärindamise investeeringutoetus 2022. Eesmärk ja põhinõuded: 

K: Kumba tegevusse (ettevõtted või TA-asutused) kvalifitseeruvad need ettevõtted, kes on ka 

evalveeritud TA-asutusena? 

V:Taotlusvormil tuleb märkida, kas taotleja on ettevõte või TA-asutus. Üldiselt eeldame, et 

positiivselt evalveeritud TA-asutus taotleb toetust TA-asutusena, aga antud juhul (ettevõte on ühtlasi 

positiivselt evalveeritud TA-asutus) on võimalik valida, kas taotletakse ettevõtte või TA-asutusena. 

Sellisel juhul tuleb aga arvestada, et taotlust hinnatakse ka ettevõttena vastavalt 

hindamiskriteeriumitele (ja eelarve jaotust arvestades). 

K: Kui äriühing on loodud selle projekti raames ning selle käsitlemist pole määruses kirjas, kuidas 

peaks käituma? Majandusaasta aruandes ning bilansis midagi näidata ei ole. 

V: Alles loodud ettevõttele pole määruses piiranguid seatud, seega pole alust värskelt loodud 

ettevõtet kõrvale jätta. Majandusaasta aruandes ja bilansis seega kajastataksegi tegelikku olukorda. 

Arvestama peab aga, et hinnatakse taotleja võimekust ja meeskonda, mistõttu tuleb taotlemisel 

lisada esindusõigusliku isiku ja tegevuste elluviimise eest vastutavate isikute elulookirjeldus (mis 

kirjeldab ka senist tegevust, sh ettevõtlust) ning ülesannete jaotus. 

Riigiabi: 

K: Omafinantseeringu osa peab olema väga põhjalikult lahti kirjeldatud olema ja kui pigem panna 

riigiabi määr 50 %, siis omafinantseering muutub ju suuresti, kui % muudetakse hiljem väiksemaks. 

Kas pärast on mingi probleem, et nii suurt omaosalust ei tule, kui 50 % pealt vähendatakse väiksema 

% peale? 

V: Sobiv riigiabi alus ja määr täpsustatakse koos taotlejaga. Seetõttu võib tõepoolest juhtuda, et 

esialgselt planeeritud omafinantseeringu osa suureneb. Kuna omafinantseeringu allikad tuleb 

kirjeldada, siis riigiabi (ja seega omafinantseeringu) määra muutumisel peab taotleja esitama uued 

andmed omafinantseeringu allikate kohta. 

K: Rajatakse ehitis, sisustatakse seadetega, luuakse infrastruktuur ja kaasatakse taastuvenergia 

võimekus, kas sellisel juhul tuleb kõiki osiseid vaadata kui eraldiseisvaid ja rakendada erinevaid, 

vastavalt siis riigiabi, regionaalabi, vähese tähtsusega abi %, või peab esitama kogupaketi ja hiljem 

selgub täpsem % osistele? 

V: Kui sobib ühe artikli alla, siis need erinevad asjad lähevad ühe riigiabi määraga. Vajadusel saab aga 

kasutada erinevaid riigiabi või vähese tähtsusega abi määrasid, sõltuvalt tegevusest (nt investeering 

ja TA-töötaja kaasamine). 

„Ei kahjusta oluliselt“ põhimõtte ja kliimakindluse hindamine: 

K: Kas kliimakindluse hindamine on vajalik ka juhul kui taotleja küsib antud meetmest toetust ainult 

seadmetele ja hooned ehitab omavahenditest? 

V: Kui toetust küsitakse vaid seadmete jaoks, siis ei ole vajalik kliimakindlust hinnata. Kui rajatakse 

terviklik uus tootmisüksus, mille hulgas on seadmete soetamine, siis tuleb niikuinii kliimakindlust 

hinnata. Kui toetust küsitakse nii uue hoone kui ka seadmete jaoks ehk kui tegemist on ehitisega 

taristu mõistes, siis tuleb ka kliimakindlust hinnata. See tähendab prognoositava kasvuhoonegaaside 
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heite arvestamist ning ka kliimamuutustega kohanemise riskide ja lahenduste hindamist. 

Kliimakindluse analüüs annab nii toetuse andjale kui tegelikult ka taotlejale kindluse, et tulevikus 

prognoositavad riskid on läbi mõeldud ning ühtlasi ollakse valmis ka heiteid vähendama ning nende 

lahendustega tegelema planeeritult.  

Toetuse taotlemine, taotlusvormi täitmine e-toetuste süsteemis: 

K: Kui põhjalikul peab kirjeldama tehnoloogilist osa, arvestades, et tekib oht ärisaladuse 

paljastamisele? 

V: Ekspert ja hindamiskomisjon peab aru saama, nii spetsiifiliselt peab olema kirjas. 

Hindamiskomisjonil on kohustus ärisaladust hoida. Mida põhjalikumalt ja veenvamalt on tehnoloogia 

kirjeldatud, seda rohkem on võimalik punkte saada. 

K: Kuidas kajastada hoone ja masina amortisatsiooni? 

V: Amortisatsiooni arvestatakse proportsionaalselt vastavalt projekti kestusele. Raamatupidamise 
eeskirjas näeme täpsemalt kuidas amortisatsiooni arvestatakse. Amortisatsiooni arvestamise nõue 
tuleneb Komisjoni määrusest (EL) nr 651/2014, artikkel 25: kui vahendeid ja seadmeid ei kasutata 
projektis kogu nende kasutusea vältel, peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulusid, mis 
vastavad projekti kestusele ja mis arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt. 
Ehitise puhul peetakse abikõlblikuks vaid amortisatsioonikulu, mis vastab projekti kestusele ja mis 
arvutatakse üldiselt aktsepteeritava raamatupidamistava kohaselt. 

K: Kas hinnangulise eelarve asemel saab hinnapakkumuse põhjal eelarve vormi täita? 

V: Jah 

K: Kuidas käitutakse, kui investeeringu suurused muutuvad peale taotluse esitamist, seoses hindade 

tõusuga? 

V: Tagantjärgi, peale otsust, määratud toetust ei muudeta. 

K: Kui tegevuste arv on nt 6 ja kahe aasta pärast selgub, et ühest tegevusest soovitakse loobuda, 

kuidas seda teha? 

V: Kui loobumine ei mõjuta kogu projekti elluviimist ja eesmärkide saavutamist, on loobumine 

võimalik. Kui aga ohustab projekti, siis ei ole see võimalik. 

K: Mainitud on eksperdi hinnangut taotlusele, kas hinnatakse ka ehitus jmt või antakse ainult 

tegevuse hinnang keskkonnale? 

V: Hinnatakse taotlust tervikuna: kas kogu tegevuse eesmärgid on kooskõlas määrusega, kas aitab 

bioressursile lisandväärtust tekitada, kus on vajalik täpsemad selgitused või täiendused jne. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&qid=1668674959620&from=ET

