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Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. jaanuari 2018. a määruse nr 4 „Ettevõtjate 

võrkudega liitumise programm“ muutmine 

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel. 

 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 16. jaanuari 2018. a määruses nr 4 „Ettevõtjate võrkudega 

liitumise programm“ tehakse järgmised muudatused: 

 

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „töökohtade loomine“ sõnadega „müügitulu kasv“; 

 

2) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Tulemusindikaatorid: 

 

Indikaator Sihttase 

Ettevõtja lisandväärtuse kasv töötaja kohta kaks aastat pärast projekti lõppu 

võrreldes taotluse esitamisele eelnenud aastaga 

>10% 

Ettevõtja, kellel puudub varasem tegevus või kelle aastane müügitulu on 

taotlemisele eelneval aastal väiksem kui 40 000 eurot, põhitegevuse 

müügitulu kaks aastat pärast projekti lõppu 

≥viiekordne 

toetuse summa 

 

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(1) Võrk – käesoleva määruse tähenduses elektri-, vee- ja kanalisatsiooni-, gaasi-, kaugkütte-, 

kaugjahutus või sidevõrk.“; 

 

4) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(2) Programmi sihtrühmaks on taotluse esitamise hetkel äriregistrisse kantud ettevõtjad, kelle 

põhitegevusalaks on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori EMTAK 2008 jaotised B 

(mäetööstus), C (töötlev tööstus, va tubakatoodete tootmine) või D (elektrienergia, gaasi, auru ja 

konditsioneeritud õhuga varustamine).“;  

 

5) paragrahvi 3 lõiked 3 ja 4 tunnistatakse kehtetuks; 

 

6) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(1) Programmiga toetatavad tegevused on olemasoleva või rajatava võrguühenduse 

projekteerimine ja väljaehitamine ning elektriühenduse kvaliteedi parandamine, kui see on vajalik 

ettevõtlustegevuseks.“; 

 

7) paragrahvi 8 lõike 3 viimane lause tunnistatakse kehtetuks; 
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8) paragrahvi  8 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:  

 

„(31) Lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata elektri otseliini rajamisel. 

 

(32) Elektriühenduse kvaliteedi parandamiseks ette nähtud seadmed tuleb osta ja paigaldada 

võimalikult soodsalt. Selleks peab taotleja võtma võrdlevad hinnapakkumised vähemalt kahelt 

pakkujalt.“; 

 

9) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:  

 

„4) elektriühenduse kvaliteedi parandamiseks mõeldud seadmete soetamise ja paigaldamise 

kulud.“; 

 

10) paragrahvi 8 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:  

 

„(6) Võrgulepingu, teenuse osutamise või müügilepingu sõlmimine teenuse või toote pakkujaga 

peab jääma projekti abikõlblikkuse perioodi. Kui teenuse tarbimist jätkatakse enne abikõlblikkuse 

perioodi sõlmitud lepingu raames, tuleb seda taotluses eraldi põhjendada.“;  

 

11) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõnad „kaks täistööajaga töökohta minimaalse palgafondiga 

33 600 eurot sama ajaperioodi jooksul, kui tegu on alustava ettevõtjaga, kel puudub varasem 

tegevus“ sõnadega „müügitulu kasvu, mis võrdub vähemalt viiekordse toetuse summaga sama 

ajaperioodi jooksul, kui tegu on ettevõtjaga, kel puudub varasem tegevus või kui ettevõtja 

müügitulu on taotlemisele eelnenud aastal väiksem kui 40 000 eurot aastas“; 

 

12) paragrahvi  9 lõiked  7 ja 8 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(7) Taotlus koosneb taotleja kinnitusest omafinantseeringu olemasolu kohta, taotlusvormist, mis 

avaldatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel ja liitumistaotlusest. 

 

(8) Taotlusele tuleb lisada võrguettevõtja liitumispakkumine või kaks võrreldavat hinnapakkumist 

vastavalt § 8 lõikele 3 või lõikele 31. Võrguettevõtja liitumispakkumise ja kahe võrdleva 

hinnapakkumise nõue ei laiene elektri otseliinile, mille puhul pakkuja on elektri tootja“; 

 

13) paragrahvi 9 lõike 9 punktis 8 asendatakse sõnad „töökohtade loomiseks“ sõnadega 

„müügitulu kasvatamiseks“;  

 

14)  paragrahvi 11 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(5) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kes võib  taotluste 

hindamiseks moodustada hindamiskomisjoni, mille koosseis kooskõlastatakse eelnevalt 

ministeeriumiga ja avalikustatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel.“; 

 

15) paragrahvi 11 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks; 

 

16) paragrahvi 11 lõikes 7 asendatakse sõnad „Hindamiskomisjon hindab vastavaks tunnistatud 

taotlusi järgmiste kriteeriumite lõikes:“ sõnadega „Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse 

järgmiste hindamiskriteeriumite lõikes:“; 

 

17) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Hindamise järgselt teeb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 30 tööpäeva jooksul otsuse 
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projekti rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks, kõrvaltingimusega rahuldamiseks või 

rahuldamata jätmiseks.“;  

 

18) paragrahvi 12 lõiget 2, lõike 3 esimest lauset ja lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna 

„rahuldamise“ sõnaga „otsus“; 

 

19) paragrahvi 12 lõike 4  viimane lause tunnistatakse kehtetuks; 

 

20) paragrahvi 12 lõikes 5 asendatakse sõna „ettepanek“ sõnaga „otsus“ ning lõike teine lause 

tunnistatakse kehtetuks;  

 

21) paragrahv 12 lõige 8 tunnustatakse kehtetuks:  

 

22)  paragrahvi 19 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises 

sõnastuses:  

 

„(2) Määruse 2018. aasta detsembris jõustunud muudatusi ei kohaldata taotluste suhtes, mis on 

esitatud enne muudatuste jõustumist.“. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Rene Tammist (allkirjastatud digitaalselt) 

ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Merike Saks 

 kantsler 

 

 

 


