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Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Oluline 2019. aastal

 22.02.19 ja 29.04.19 – algatusrühmade ümarlauad

(määruse muudatusettepanekud, menetluse tähtajad, seotud isikute
teema, hinnapakkumuste digiallkirjastamine)

 01.03.19 – meetmete 3.3 ja 3.4 taotluste esitamine läbi
e-PRIA
- strateegia muudatused;
- testimised
- koolitused (Viru, Harju, Peipsi, Liivi-Lahe, Saare, Hiiu,
Lääne (15.01.20), Võrtsjärve (veebr-märts),

 20-27.11.19 – meetme 3.2 taotlusvoor ja 2020
rakenduskavad läbi e-PRIA

- eelarvete jäägid
- ettemaksu tasaarveldamine

Uued arendused e-PRIAs, MATSis

 ESP (elektroonilise suhtlemise projekt): otsuste ja menetluse
seisude nägemine e-PRIAs, digitoimik, kirjavahetus e-PRIAs, jp
klassifikaatorid (IT analüüsiga alustatud);

 SFOS liidestus: topeltrahastamise kontrollid jms (valmis);
 Finantshuvide kaitsmise projekt: riskijuhtimine menetlussüsteemi
tuua (projekt esitatud);

 Uus PRIA koduleht veebruaris

Muudatustaotluste analüüs LEADER
toetustaotluste etapis (1)

 Vaatluse all olid meetmes 19.2 heakskiidu saanud 561
toetustaotlust (jaan-september 2018);

 KTG menetlusetapis oli muudetud keskmiselt 77%
taotlustest;

 PRIA menetlusetapis oli muudetud keskmiselt 40%
taotlustest;

 8 KTG puhul on muudatustaotlustega taotluste arv ≥ 50%
kõikidest taotlustest (PRIA menetlusetapp);

 Probleemid saavad alguse valest tegevuse valikust või

ebakorrektsest tegevuse sisestusest ning ebatäpsest või
puudulikust eelarvest

Muudatustaotluste analüüs (2)
Peamised muudatuste põhjused 87 analüüsitud
muudatustega taotluse alusel:

Probleemid taotluste menetlemisel (1)

 Algatusrühmad võiksid taotlejaid informeerida, kust on võimalik

kodulehel leida juhendmaterjale. Esmalt tuleks nendega tutvuda
ja kui midagi jääb ebaselgeks, siis võtta ühendust PRIA
klienditeenindusbürooga;

 E-kirja teel maksetaotluse saatmisel ei tohiks saata linke, sest
PRIA peab süsteemi sisestamiseks saama failid. Kui failid
mahukad, siis saata mitme e-kirjaga;

 Tegevuse õige valik on väga oluline. Valesti tehtud tegevuse ja

objekti tüübi valik toob kaasa puuduolevad määrusega nõutud
dokumendid. Viga võib selguda alles maksetaotluse etapis, kus
on keeruline tagantjärgi sellega tegeleda;

 Juhul kui mõni taotleja saab osalise rahastuse, siis tuleb enne
paremusjärjestuse PRIAsse saatmist lasta taotlejal teha
toetustaotluse muudatus ja summa viia vastavusse lõpliku
summaga;

Probleemid taotluste menetlemisel (2)

 Ürituste/ koolituste korral soovitame esitada ka tegevust
tõendavad fotod;

 OTKA- ei ole vaja maksta iga arve omaosalust, oluline on maksta
antud maksetaotluse omaosalus (mille saab võib-olla 1 arve
tasumisega katta). Siiani on seda korduvalt küsitud;

 Seirenäitajad peavad olema kindlasti sisestatud ja realistlikud
arvestades toetatavat tegevust;

 Abikõlblikkuse periood on 24 kuud, mida PRIAl ei ole õigus
pikendada;

 VTA(II, III, V tegevussuund) – väikeses mahus antav abi, mille
puhul EK on leidnud, et see ei mõjuta liikmesriikide vahelist
konkurentsi (mitmekesistamise suuna alt transporditeenused
kaubikuga)

 VTA osalejatele

Probleemid taotluste menetlemisel (3)

 20.11 saime Riigikohtu otsuse, mis puudutas riigihanke

menetlemist, eelkõige hankekohuslase määratlust, mis muudab
senist menetluspraktikat;

 Meetmes 3.2 esitatakse 1–10 euroseid arveid, mille menetlemine
on halduskoormus nii taotlejale, kui ka PRIAle;

 Meetmes 3.2 esitatakse korraga aasta või kahe aasta
dokumendid;

 Ettemaks tuleb tasaarveldada;
 Statistilised aruanded ülevaatamisel;

Infoks veel

 Meede 3.3: KOVile ja KOV asutusele on võimalik toetust
määrata kuni 35% piirkonnale määratud eelarvest;
Vajalik tellida aruanne

STATISTIKAST (määratud projektid)
3.2: pooleli 8
3.3: pooleli 172 (MAIT 138, MATS 34)
katkestatud 26 (MAIT)
lõpetatud 463 (MAIT)
3.4 pooleli 16 (MAIT 9, MATS 7)
lõpetatud 83 (MAIT 74, MATS 9)

Lihtsustatud kulumeetodite liigid, mida on
liikmesriigil võimalik rakendada
1303/2013 artikkel 67 lõige 1 kohaselt on võimalik kasutada järgmiseid lihtsustatud kulumeetodeid:
• Standardiseeritud ühikuhindade alusel kulude hüvitamine (Standard cost). Ühiku
maksumuse väljaarvestamiseks tuleb läbi viia või tellida analüüs, mis peab olema erapooletu,
põhjendatud ning põhinema tegelikel kuludel. Standard cost’i puhul on toetuse saaja kohustatud
tõendama ühikute arvu ning väljamakse tehakse vastavalt tõendatud ühikutele (näiteks kui
ühiku maksumus on 100 eurot koolitusel osaleja kohta ning taotleja tõendab ära, et koolitusel
osales 40 inimest, siis toetuse summa= 100x40).
• Kindlasummaliste maksete alusel kulude hüvitamine (Lump sum) e. avaliku sektori
toetuse ühekordsed maksed, mis ei ületa 100 000 eurot . Lump sum puhul makstakse määratud
toetus välja 100% või 0%, vahepealset võimalust ei ole. Projekti tulemus peab olema saavutatud
100%-liselt, vastasel juhul jääb kogu toetus välja maksmata. Toetuse saaja on kohustatud
tõendama projekti väljundit/tulemit. Taotlusega koos esitab taotleja projekti eelarve koos
planeeritava tulemiga.
• Ühtse määra alusel kaudsete kulude hüvitamine (Flat rate) e. kindlamääraline
rahastamine, mille korral kohaldatakse ühe või enama konkreetse kulukategooria suhtes
protsendimäära. Meetod on kasutusel ka LEADERis. Kaudsete kulude arvutamiseks kindla määra
alusel on järgmised võimalused:
o kuni 25% otsestest kuludest (määr, mida kasutatakse peab olema tõendatav arvutusmeetodiga,
seega peab liikmesriigil olema tehtud analüüs);
o kuni 15% otsestest personalikuludest (see konkreetne määr on EL tasandil paika pandud, ei vaja
liikmesriigi poolt eraldi analüüsi).

Aitäh kuulamast !

Piret Ilves
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Arengutoetuste osakonna teenuste juht
737 1268

