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Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276
„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise

ning seirekomisjoni moodustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.08.2011 nr 117

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 24 lõike 3 alusel.

VabariigiValitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 276 „Perioodi 2007–2013struktuuritoetuse seire ja
hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord“ (RTI 2006, 61, 461) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8järgmises sõnastuses:

„7) EuroopaLiidu osalus on toetuse hulka kuuluv rahaline abi, mida antakse nõukogu määruse(EÜ) nr
1083/2006 artiklis 1 nimetatud struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondivahenditest;

8) sihttase onnõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 78 lõike 1 tähenduses abikõlblikekulude,
sama artikli lõike 2 tähenduses riigiabi projektidele tehtavateettemaksete ning sama artikli lõike 6
tähenduses finantskorraldusvahenditessetehtud toetuse ja omafinantseeringu sissemaksete (edaspidi
abikõlblikudväljamaksed) summa ja Euroopa Liidu osaluse väljamaksete summa prioriteetsesuuna
rakendusasutuste lõikes.“;

2) määrust täiendatakse §-ga 61järgmisessõnastuses:

„§ 61.Sihttasemete määramine ja saavutamise seire

(1) Sihttasemed määratakseabikõlblikele väljamaksetele (lisa 1) ja Euroopa Liidu osaluse väljamaksetele
(lisa2) prioriteetsete suundade lõikes kumulatiivselt aastateks 2011 kuni 2015. Kuiprioriteetse suuna meetmete
väljatöötamise eest vastutab kaks või enamrakendusasutust, määratakse sihttasemed prioriteetse suuna juures ka
rakendusasutustelõikes.

(2) Sihttasemete määramiselarvestatakse projekti Euroopa Liidu osaluse määra vastavalt
rakenduskavasnimetatud prioriteetse suuna määrale.

(3)Sihttasemete saavutamise ja abinõude ellurakendamise seiret teevadrakendusasutused ja korraldusasutus.

(4)Korraldusasutus teavitab vähemalt kaks korda aastas rakendusasutusi ningVabariigi Valitsust sihttasemete
saavutamise tulemustest ja abinõuderakendamisel nende tulemustest.

(5) Kuisihttasemeid ei saavutata, esitab vastutavrakendusasutus koostöös Rahandusministeeriumiga esimesel
võimalusel VabariigiValitsusele ülevaate kavandatavatest abinõudest rahakaotamise riskide maandamiseks.“;

3) määrust täiendatakse lisadega 1 ja 2 (lisatud).
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Lisa 1 Abikõlblike väljamaksete sihttasemed prioriteetsete suundade ja valitsemisalade lõikes

Lisa 2 Euroopa Liidu osaluse väljamaksete sihttasemed prioriteetsete suundade ja valitsemisalade lõikes
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https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/1011/VV_25082011_117mLISA1.pdf#
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/1011/VV_25082011_117mLISA2.pdf#
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