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Küsimused ja ettepanekud maaeluministri
23.10.2015 määruse nr 11 “Kohaliku tegevusgrupi
toetus ja LEADER-projektitoetus” rakendamiseks

Esitame 05.11.2018 kohtumise järgselt LEADER tegevusgruppide (KTG) koondatud
küsimused ja ettepanekud LEADER-meetme rakendamise kohta.
1. Palume hoida tegevusgrupid kursis taotluste käekäigu ning tekkivate küsimuste ja
probleemidega, saates koopiad kirjavahetusest ka vastavale tegevusgrupile. Eriti olulised
on toetuse väljamaksmise otsused, mille puhul saaksid tegevusgrupid jälgida, et osaliselt
tasutud kuludokumentide puhul taotleja õigeaegselt esitaks tõenduse toetuse maksmise
kohta.
2. Palume kaaluda võimalust kaasata tegevusgrupid PRIA kohapealsetesse kontrollidesse.
See annaks KTG-dele hea sisendi taotlejate teavitamise- ja nõustamise tegevustesse.
3. Jätkuvalt on toetuse taotlemisest huvitatuid, kes soovivad toetust taotleda vaid
ehitusmaterjali ostmiseks ning soovivad ehitada ise. Senini on ise ehitamist lubatud vaid
ehitise parendamise korral (osa asendamine samaväärsega). Palume uuesti kaaluda
võimalust ise ehitamist rakendada ka muudel juhtudel, kui taotleja tagab seadustest ja
Leader määrusest tulenevate nõuete täitmise. See aitaks kaasa toetuste säästlikule
kasutamisele.
Erinevad käsitlused taotluste menetlusel
4. LEADER määruse § 31 lg 1 p 14 alusel jääb projektitaotluse heakskiitmisel raamideks
maaelu määruse 1305/2013 eesmärgid, ühissätete määruses 1303/2013 toodud
rahastamistingimused, riigiabi reeglid - kas põllumajandussektori investeeringute
maksimaalne toetusmäär on sarnaselt teiste valdkondade investeeringutega kuni 60%
või siiski rakendatakse erisusi? Taotluste menetluse käigus on palutud osa taotlejatel
põllumajandusinvesteeringute puhul vähendada toetusmäära 50%.
5. Vastavalt maaeluministri 22.12.2015 määrusele nr 26 “Maaelu arengu toetuse andmisest
ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsemale korrale perioodil 2014–
2020” § 5 kohaselt on toetuse saajal kohustus kasutada A3 suurusega plakatit, kui toetus
on suurem kui 10 000 eurot. Kohapealse kontrolli käigus on taotlejalt nõutud A3
suurusega plakatit kui tegemist on olnud ruumi renoveerimisega ning toetus on olnud
väiksem kui 10 000 eurot. Määruse § 5 lg 3 kohaselt plakatil olema projekti nimetus.
Kontrolli käigus on taotlejalt nõutud, et plakatil oleks välja toodud tehtud investeering(ud).
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6. Leader määruse kohaselt on taotlejal kohustus osaliselt tasutud kuludokumentide
esitamise korral pärast toetuse laekumist seitsme tööpäeva jooksul tõendada abikõlblike
kulude eest tasumist (§ 45 lg 4). Samas on näiteks on taotleja pidanud esitama PRIA-le
selgituse olukorras, kus toetuse laekumisel tehti ülekanne töö teostajale toetuse
laekumisest järgmisel päeval ning dokumendid esitati kaks päeva peale töö tegijale
tasumist.
Leader projektide rakendamise aruanne
7. Palume lisada MATS süsteemis olevate taotluste kohta sarnaselt MAIT taotlustele
järgnevad andmed: tegevusgrupi meede, kuludokumentide esitamise tähtaeg,
tegevusvaldkond, kogu makstud summaga seotud abikõlblik maksumus.
8. Alates 03.11.2017 on mikro- ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete
järelevalveperiood vastavalt määrusele kolm aastat pärast viimase toetusosa
väljamaksmisest. Aruandes on alates 03.11.2017 kuupäevast hiljem kinnitatud VKE
projektide järelevalveperioodiks viis aastat.
9. Aruande päises on kirjas, et aruandes on esitatud teave eelmise päeva seisuga.
Sisuliselt on edastatud andmed aegunud, mis tekitavad segadust eelkõige osaliselt
tasutud kuludokumentide osas (aruanne ei kuva neid andmeid – väljad on tühjad).
Toetuse väljamaksed ning OTKA maksed jõuavad aruandesse paarinädalase
hilinemisega.
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