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Regionaalsete turismiorganisatsioonide programm

1.

Sisututvustus

Käesolev programm reguleerib regionaalsete turismiorganisatsioonide (edaspidi ainsuses Organisatsioon
või mitmuses Organisatsioonid) riikliku sihtfinantseerimise põhimõtteid ja määratleb milliseid
Organisatsioonide tegevusi finantseeritakse, millised on finantseeritavate tegevuste raames abikõlblikud
kulutused.
2.

Sihtfinantseeringu saaja(d)

2.1. Käesoleva programmi kohaselt on sihtfinantseeringu saajateks:
2.1.1. SA Lõuna-Eesti Turism;
2.1.2. SA Põhja-Eesti Turism;
2.1.3. MTÜ Lääne-Eesti Turism.
3.

Eesmärk

Regionaalsete maakondi ühendavate turismiorganisatsioonide sihtfinantseerimise aluseks on
“Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020” ning Organisatsioonide ja EASi vahel sõlmitud
sihtfinantseerimislepingud.
3.2. Organisatsioonide tegevuse eesmärk on koordineerida ning arendada turismialast tegevust
regioonides.
3.3. Programmi üldeesmärgiks on regionaalse koostöö edendamine.
3.1.

4.
4.1.
4.2.
5.

Tegevuste kirjeldus
Turundus- ja tootearendustegevuste koordineerimine regioonis.
Turismiinfosüsteemi koordineerimine regioonis.
Sihtgrupp

5.1 Programmi sihtgrupiks on turismisektor.
6.

Väljundi- ja tulemusnäitajad
Näitaja nimetus

Väljundinäitaja
Tulemusnäitajad

Selgitav teave

Organisatsioonide
poolt
korraldatud üritustel osalejate
arv
Organisatsioonide korraldatud Osalejate
ürituste tagasiside
korraldatud
skaalal 1-4

Sihtväärtus
2018.aastaks
600

tagasiside 4
üritustele

7. Abikõlblikud kulud
7.1. Käesoleva programmi alusel sihtfinantseerib EAS Organisatsiooni punktis 4 nimetatud
tegevustega seotud kulusid eeldusel, et Eesti riigi poolt on EASile summad sihtotstarbeliselt
eraldatud.
7.2. Käesoleva programmi alusel finantseerib EAS Organisatsiooni alljärgnevaid kulusid:
7.2.1. Organisatsiooni töötajate personalikulud sealhulgas töötasu ja tööjõukuludega kaasnevad maksud;
7.2.2. Organisatsiooni tegevuste ja eesmärkide tutvustamisega ning arendustegevustega kaasnevad
kulud;
7.2.3. Suhtekorralduse, infopäevade ja seminaride korraldamisega seotud kulud, eesmärgiga tõsta
turismiasjaliste turismialast teadlikkust regioonis.
Käesoleva programmi alusel sihtfinantseerib EAS Organisatsiooni punktis 7.2 nimetatud kulusid
vastavalt sihtfinantseerimislepingule eeldusel et:
7.3.1. Eraldatava sihtfinantseeringu aluseks on kaks täistööajaga töökohta organisatsioonis;
7.3.2. Organisatsiooni baasfinantseerimine muudest allikatest, sh kohaliku omavalitsuse üksuste liidult,
MTÜ liikmemaksudest, võrreldes eelmise majandusaastaga ei vähene.
7.3.

7.4.
Sihtfinantseeringu raames ei finantseerita järgmisi tegevusi/kulutusi:
7.4.1. haldus- ja tegevuskulusid v.a punktis 7.2. nimetatud kulud;
7.4.2. teiste riiklike ja Euroopa Liidu toetusvahendite abil
rahastatavate projektide raames
omafinantseeringu katmine;
7.4.3. organisatsioonide liikmemaksud;
7.4.4. trahvid, kohtukulud, viivised;
7.4.5. esinduskulud ja kingitused;
7.4.6. erisoodustusmaks;
7.4.7. regiooni kui reisisihtkoha turundustegevused;
7.4.8. käibemaks on abikõlblik käibemaksu mittetagastatavas osas.
7.5. Organisatsioonile kehtivad järgmised üldnõuded:
7.5.1. Organisatsioonil ei tohi olla taotluse esitamise hetkel maksuvõlga riiklike maksude osas, välja
arvatud juhul, kui see on ajatatud.
7.5.2. Juhul kui Organisatsioon on varem saanud riiklikest või struktuuritoetuse vahenditest abi, mis on
kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tehtud nõutud summas.
8. Sihtfinantseerimise menetlemise kord
8.1. Sihtfinantseerimise lepingu sõlmimise eelduseks on Organisatsiooni juhtorgani poolt kinnitatud
tegevuskava ja eelarve esitamine käesoleva korra lisas toodud vormil (Lisa 1) ning EASi poolt
kinnitatud aruanne eelneva perioodi tegevuste läbiviimise ning tegevuskava ja eelarve täitmise
kohta (Lisa 2).
8.2. EAS vaatab Organisatsiooni poolt esitatud tegevuskava ja eelarve läbi 20 tööpäeva jooksul
taotluse esitamise päevast alates ning selle kinnituseks sõlmib sihtfinantseerimise lepingu.
8.3. Järgmise perioodi sihtfinantseering makstakse välja eeldusel, et vähemalt 75% eelmise perioodi
sihtfinantseeringust on eesmärgipäraselt kasutatud.
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8.4. Sihtfinantseeringu saajal on õigus kanda kuni 25% eelmisel perioodil kasutamata
sihtfinantseeringust järgmisesse aastasse.
8.5. Käesoleva sihtfinantseerimise korra raames makstakse sihtfinantseerimise summad välja
ettemaksena. Ettemakse võimalus sätestatakse Lepingus.
8.6.
Organisatsiooni sihtfinantseerimise summad kantakse üle Organisatsiooni poolt esitatud
väljamaksetaotluse alusel vastavalt Lepingus reguleeritud tingimustel ja tähtaegadel.
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