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Programmidest

- EL kaasrahastab üldiseid (EL mõõtmega) 

programme, mis koosnevad 

teavitustegevustest ja/või 

promotsioonitegevustest. Programm on 

meetmete sidus kogum, mis aitab 

saavutada eesmärki. N: Infokampaaniad 

(press, tv, raadio, Internet), osalemised 

messidel, degusteerimised müügikohtades 

jne. 

- Esmatähtis EL mõõde, ei ole 

klassikaline reklaamimeede 



Programmi tüübid

Lihtprogrammid – taotleja(d) ühest 

liikmesriigist, haldab LR, Eestis PRIA; 

toetuse määr siseturul 70%, kolmandate 

riikide turul 80%

Liit- ehk multiprogrammid – taotlejad 

mitmest liikmesriigist, haldab CHAFEA, 

toetusmäär 80%



Ajaraam pärast programmi 
heakskiitmist

Programmi heakskiitmise hetkest PRIA-l 90 

päeva toetuslepingu sõlmimiseks:

- 10 päeva jooksul peab taotleja teatama 

kavatsusest programmi rakendada;

- 45 päeva jooksul tuleb rakendusasutus 

valida ning info vajalike dokumentidega 

esitada PRIA-le.



Tegevuste rakendamine

- Tuleb valida konkursi korras alltöövõtja 

ehk rakendusasutus. Organisatsioon, 

kellel on kogemus programmi meetmete 

rakendamisel (näiteks PR - või 

turundusagentuur).

- Teatud osasid programmist võib taotleja 

ise rakendada, kui omab vähemalt 3-

aastast kogemist valdkonnas ja 

rakendamisel tagatud turuhind.



Rakendusasutuse valimise 
põhimõtted
Maaeluministri määrus, millest tulenevad

peamised põhimõtted:

- Parim hinna ja kvaliteedi suhe;

Hind on oluline, ent mitte esmatähtis. 

Kvaliteet tuleb defineerida.

- Huvide konflikti vältimine. Kui huvid 

mõjutavad alltöövõtjate valikud või 

programmi rakendamist (majanduslikud, 

poliitilised, rahvuslikud, pere- või 

emotsionaalsed sidemed).



Rakendusasutuse valimine

Avaldada tuleb konkursiteade, mis koosneb:

- EL teavitus- ja müügiedendusmeetme

tutvustus ja toetuslepingust tulenevad 

nõuded (logo kasutamine, kontrollid, 

algdokumentide säilitamine);

- Hangitavate tegevuste üksikasjalik 

kirjeldus;

- programmi ajakava ja kuupäevad;

- kvalifitseerimistingimused;

- hindamiskriteeriumid ja osakaalud.



Nõuded konkursiteate 
avalikustamisele
- Maksumus kuni 30 000 eurot, 3 

võrreldavat pakkumust;

- Maksumus 30 000 – 209 000 eurot, 

konkursiteade elektroonilises 

hankekeskkonna portaalis vähemalt 15 

päeva; lisaks veebileht, ajaleht.

- Üle 209 000 euro, rahvusvaheline 

elektrooniline hankekeskkonnas vähemalt 

30 päeva; lisaks veebileht, ajaleht.



Info edastamine PRIA-le

- tuleb koostada protokoll tulemustest, mis 

selgitab pakkumuste hindamise protsessi ja 

tehtud valikut;

- info edastatakse PRIA-le. PRIA kontrollib 

menetluse vastavust; vajadusel küsib 

Euroopa Komisjonilt pikendust lepingu 

sõlmimiseks;

- esitab toetuslepingu projekti;

- algab programmi rakendamine.



kerli.noges@agri.ee


