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Sotsiaalministri määruste muutmine
seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 30.11.2010 nr 78

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 12 lõike 4 ja § 24 lõike 4 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. märtsi 2008. a määruse nr 15 �Meetme �Kesk- ja piirkondlikehaiglate infrastruktuuri
optimeerimine� tingimused�(RTL 2008, 24, 369; 2009, 68, 1010)lisades 3 ja 6 asendatakse läbivalt
sõna �kroon� vastavas käändes sõnaga �euro� vastavaskäändes.§ 2. Sotsiaalministri 24. oktoobri
2008. a määruses nr 67 �Meetme �Riiklikehoolekandeasutuste reorganiseerimine� toetuse andmise
tingimused ja investeeringutekava koostamise kord�(RTL 2008, 87, 1226; RT I 2010, 61, 442) tehakse
järgmisedmuudatused:1)paragrahvi 17 lõike 5 punktides 4 ja 5 asendatakse sõnad �Eesti kroonides�
sõnadega�eurodes�;2)määruse lisades 1, 2 ja 5 asendatakse läbivalt sõna �kroon� vastavas käändes sõnaga
�euro�vastavas käändes.§ 3. Sotsiaalministri 21. mai 2009. a määruses nr 43 �Meetme �Töölesaamist
toetavadhoolekandemeetmed� avatud taotlemisel toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamiseseire
eeskiri�(RTL 2009, 44, 609; RT I 2010, 48, 303) tehakse järgmised muudatused:1)paragrahvi 6 lõige 3
sõnastatakse järgmiselt:�(3) Toetust antakse projektile abikõlblike kogukuludega vähemalt 6391 eurot. Toetust
antakseühele projektile maksimaalselt 191 735 eurot. Projekti kestus on kuni 36 kuud.�;2)paragrahvi 16
lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:�6) toetuse maksimaalne suurus eurodes, toetuse maksimaalne määr
protsentides jaomafinantseeringu minimaalne suurus eurodes ning minimaalne määr protsentides;�;3)paragrahvi
17 lõike 4 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:�2) eelarvemuudatuste summa ei ületa ühe kalendriaasta jooksul
kumulatiivselt 6391 eurot.�;4)paragrahvi 20 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:�(4) Projekti ettevalmistamise
kulud on abikõlblikud, kui need vastavad abikõlblikkuse reeglitelening ei moodusta rohkem kui 5% projekti
abikõlblikest kogukuludest, kuid mitte rohkem kui3196 eurot.�;5)paragrahvi 20 lõige 42sõnastatakse
järgmiselt:�(42) Paragrahvi 5 punktis 11sätestatud hooldusteenuse kulu hüvitatakse kuni 263 euro
ulatuseskalendrikuus.�;6)paragrahvi 20 lõige 61sõnastatakse järgmiselt:�(61) Lõike 6 punktis 6 nimetatud
mitterahalisest sissemaksest võib vabatahtliku töö tasutapakkumine moodustada kuni 20% projekti
omafinantseeringust aga mitte rohkem kui3835 eurot.�;7)paragrahvi 20 lõige 9 sõnastatakse järgmiselt:�
(9) Isikliku sõiduauto kulude hüvitamine toimub vastavalt �Tulumaksuseaduse� § 13 lõike 3punkti 2 alusel
Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades. Hüvitis on abikõlblikvastavalt tegelikule kulule
kütusekulu tõendava dokumendi ja kalkulatsiooni esitamisel võivastavalt asutusesiseselt kehtestatud isikliku
sõiduvahendi kasutamise tingimustele ja kululekilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 0,30 eurot sõidetud
kilomeetri kohta.�;8)paragrahvi 20 lõike 13 punktid 1 ja 11sõnastatakse järgmiselt:�1) ostetud asjad ja teenused,
kui rohkem kui ühe pakkuja korral puuduvad võrreldavadpakkumused alates 3196 eurost (käibemaksuta);
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