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Teavitamismäärus
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051
Eesti Leader-logo, Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa Liidu
embleemiga tuleb tähistada muuhulgas:
• ehitis;
• masin, seade;
• meene;
• info- ja reklaammaterjal;
• üritus;
• digitaalne infokandja ja materjal, paigutatuna pakendile või tootele
ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
• televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival
viisil;
• trükimeedia või avalikkusele suunatud veebilehe kuulutus (nt.
netireklaam).

Teavitamismäärus
• Investeeringuobjekti puhul tähistatakse pärast määramise otsust
• Tegevuse korral- tähistatakse tegevuse toimumise ajal toimumise
koht ja tegevuse kohta käiv teavitusmaterjal
• Iga eset ja dokumenti ei tule märgistada logoga, kui see on
kasutusel vaid organisatsioonisiseselt, sellisel juhul piisab plakati või
stendi kasutamisest organisatsiooni avalikus ruumis.
• Märgistus peab säilima vähemalt 5 aastat viimase toetusosa
väljamaksmisest

Teavitus veebilehel
• Veebilehel avaldatakse lisaks logole ja embleemile objekti või
tegevuse lühikirjeldus
• Kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või
tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi

• NB! Muudatused Euroopa Liidu lipu embleemi all kasutatavas
tekstis võrreldes eelmise perioodiga

Teavitamismäärus
• Täpsemad nõuded määruse § 4-7 ja määruse lisas
• LEADER logode kasutamine §13
• Meenele või väiksemale töövahendile paigutatakse nõuetekohane
Euroopa Liidu embleem
• Objekt, millele ei ole logo ja embleemi paigaldatud tootmise käigus,
tähistatakse kleebisega.
• Kui toetus ületab 10 000 eurot, tuleb lisada logoga ja embleemiga
plakat.
• Kui toetus ületab 50 000 eurot, tähistatakse toetatav objekt või
tegevus selgitava tahvliga.
• Kui toetus ületab 500 000 eurot, tähistatakse objekt stendiga.

Sanktsioonid
•
•
•
•

•
•

•

640/2014 artiklid 35 ja 36
Kehtivad nii KTGdele kui projektitoetuste taotlustele
Eelkõige on tegemist vahendiga finantsdistsipliini tagamiseks
MEM jagab LEADER määruse nõuded kolme kategooriasse.
Toetuskõlblikkus (eligibility), tulevikunõuded (commitments) ja muud
kohustused (other obligations).
PRIA ülesanne koostada nn. maatriksid. PS. Maatriksid koostatakse
tulevikunõuete ja muude kohustuste osas.
Toetuskõlblikkuse nõuete osas maatrikseid ei ole sest selle kategooria
nõude mittetäitmisel toetust ei maksta või määramine tühistatakse täielikult
(sest kui toetuskõlblikkuse nõue on täitmata siis ju ei saagi toetust määrata /
maksta)
Iga maatriksi nõude osas võetakse arvesse toetuse tingimustega seotud
nõude rikkumise raskusastet, ulatust, kestust ja kordumist. Iga tunnuse
juures hinnatakse seda mingis vahemikus (nt. 1-4). Kokkuvõttes siis nende
nelja tingimuse osas jõutakse tulemini (ala 12 punkti = 3 %), mille võrra
toetusesummat vähendatakse

Sanktsioonid (2)
Nõuete rikkumisest:
1. Toetuskõlblikkus / eligibility. Taotletud toetust ei maksta või see
tühistatakse täielikult, kui toetuskõlblikkuse kriteeriume ei täideta.
2. Taotletud toetuse maksmisest keeldutakse või see tühistatakse
täielikult või osaliselt, kui ei ole täidetud järgmised kohustused:
a) maaelu arengu programmis kehtestatud kohustused või
b) vajaduse korral muud kohustused, mis on kehtestatud liidu või
liikmesriigi õigusega või maaelu arengu programmiga, eelkõige
seoses riigihangete, riigiabi ning muude kohustuslike standardite ja
nõuetega.
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