Haldusleping MTÜ Partnerid ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti vahel
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Leader meetme rakendamisel projektitoetuse taotluste
kinnitamise otsustamiseks
Tartu

Leping nr 1-15/35

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA), kes täidab Euroopa
Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi ELÜPS) § 8 lg 1 kohaselt
ühise põllumajanduspoliitika toetusabinõude rakendamisel makseagentuuri ülesandeid ja § 94 lg
21 kohaselt kohaliku tegevusgrupi ja tema tegevuse nõuetekohasuse üle riikliku järelevalve
ülesannet, keda esindab põhimääruse ja ametijuhendi alusel peadirektori asetäitja Ahti Bleive, ja
MTÜ Partnerid (edaspidi KTG), registrinumber 80236604, kelle põhikirjaline eesmärk on
suunatud kohaliku elu arendamisele ja kes vastab ELÜPS § 571 sätestatud nõuetele, keda
esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Aivar Aruja,
keda edaspidi nimetatakse koos või eraldi pooled või pool,
sõlmivad Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 62 lõikest 4 tuleneva KTG ülesande
täitmiseks ELÜPS § 572 lõigete 1 ja 2 alusel ja kooskõlas halduskoostöö seaduse ja
haldusmenetluse seaduse 7. peatüki sätetega halduslepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:
1. Õiguslik raamistik
1.1. Lepinguga seotud küsimusi reguleerivad nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 „Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste
kohta“, eelkõige selle artiklid 61 kuni 65 ja selle rakendamiseks antud komisjoni
määrused (EÜ) nr 1974/2006 ja (EL) nr 65/2011, ELÜPS ja selle alusel kehtestatud
põllumajandusministri määrus(ed) Leader meetme rakendamiseks (edaspidi Leadermäärus) ning Euroopa Komisjoni poolt 29.11.2007 heaks kiidetud „Eesti maaelu
arengukava 2007-2013.
1.2. Lepingu täitmisel juhinduvad pooled lisaks punktis 1.1 nimetatud õigusaktidele
halduskoostöö seadusest ja haldusmenetluse seadusest, arvestades Euroopa Liidu
õigusaktidest ja ELÜPSst tulenevaid erisusi.
2. Lepingu ese (KTG haldusülesanne)
Lepinguga antakse KTGle õigus määrata Leader-meetme raames KTG tegevuspiirkonnas
tegutsevate isikute poolt esitatud projektitoetuse taotluste hulgast siduvalt kindlaks KTGle
eraldatud eelarve piires rahastamisele kuuluvad projektid (teha projektitoetuse taotluste
kinnitamise/kinnitamisest keeldumise otsus), sh läbi viia otsuse tegemiseks vajalik
haldusmenetlus
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3. KTG volitused haldusülesande täitmisel
3.1. KTG määrab ja kuulutab välja projektitoetuse taotluse kinnitamise taotluste (edaspidi
projektitaotlus) vastuvõtmise tähtaja ning otsustab esitatud projektitaotluse
vastuvõetavuse üle.
3.2. KTG hindab menetlusse võetud projektitaotluseid, lähtudes KTG kohaliku arengu
strateegiast, strateegia rakenduskavast ja KTG poolt kehtestatud hindamiskriteeriumitest,
ning koostab hindamistulemuste alusel taotluste paremusjärjestuse.
3.3. KTG otsustab kohaliku arengu strateegia rakenduskavas nimetatud strateegia meetmele
ettenähtud eelarve piires paremusjärjestusse seatud projektitaotluste kinnitamise.
4. KTG õigused ja kohustused haldusülesande täitmisel
4.1. KTG täidab haldusülesannet iseseisvalt kooskõlas lepingu punktis 1 nimetatud
õigusaktidega ja muude asjakohaste õigusaktidega ning vastutab oma tegevuse
õiguspärasuse eest.
4.2. KTG kehtestab ja rakendab haldusülesande täitmiseks vajalikud töökorrad. Töökorrad,
samuti töökordades kavandatud muudatused esitab KTG PRIAle kinnitamiseks vähemalt
30 päeva enne nende rakendamist, kui Leader-määrusest ei tulene teisiti. KTGl on õigus
töökorda rakendada, kui PRIA on selle kinnitanud või kui PRIA ei ole 30 päeva jooksul
KTGd teavitanud töökorra rakendamist takistavast puudusest. Pärast töökorra
rakendamist takistava puuduse kõrvaldamist võib töökorda rakendada. Rakendamist
mitte takistavad puudused tuleb töökorras kõrvaldada enne töökorra rakendamist
järgmises taotlusvoorus.
4.3. KTG võimaldab haldusülesande täitmise üle järelevalve teostamist, samuti Leadermeetme rakendamist puudutavate auditite läbiviimist ning osutab selleks igakülgset abi.
Järelevalvet või auditit teostavale isikule teeb KTG kättesaadavaks küsitud andmed ja
dokumendid selleks määratud tähtaja jooksul.
4.4. KTG kõrvaldab järelevalve või auditite käigus tuvastatud puudused PRIA esitatud
kohustuste täitmise nõudes või auditi raportis ettenähtud tähtaja jooksul. KTGl ei ole
õigust teha uusi projektitaotluse kinnitamise otsuseid alates lepingu punktis 5.4
nimetatud kohustuse täitmise nõude või lepingu punktis 8.3 ja 8.4 nimetatud lepingu
lõpetamise teate kättetoimetamisest.
4.5. KTGl ei ole lubatud ilma PRIA nõusolekuta jagunemine või teise juriidilise isikuga
ühinemine, kui sellega ei kaasne KTG lõppemist või haldusülesande täitmise lõpetamist
KTG poolt.
4.6. KTGl on õigus saada PRIAlt haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet ja juhendamist.
4.7. KTG teavitab PRIAt viivitamata kirjalikult:
4.7.1. haldusülesande täitmist puudutavatest muudatustest KTG põhikirjas;
4.7.2. muudatustest KTG juhatuse või põhikirjas ette nähtud muu organi või
haldusülesannet täitva töörühma liikmetes;
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4.7.3. KTG postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
4.7.4. muust asjaolust, mille tõttu halduslepingu sõlmimise taotluses esitatud andmed ei
ole enam täielikud või õiged;
4.7.5. KTG suhtes algatatud likvideerimis-, pankroti- või kriminaalmenetlusest.
5. PRIA õigused ja kohustused lepingu täitmisel
5.1. PRIA teostab KTG haldusülesande täitmise üle riiklikku järelevalvet.
5.2. PRIA kontrollib lepingu punktis 4.2 nimetatud töökorra või selle muudatuse vastavust
õigusaktides kehtestatud nõuetele ja kinnitab töökorra või teavitab selle rakendamist
takistavast puudusest 30 päeva jooksul arvates töökorra saamisest.
5.3. PRIA teeb lepingu punktis 4.5 nimetatud juhtumil otsuse nõusoleku andmise kohta 14
päeva jooksul arvates KTGlt vastava avalduse saamisest.
5.4. PRIA nõuab KTGlt viivitamata tema kohustuste täitmist ELÜPS § 572 lg 6 sätestatud
puuduste ilmnemisel ja võib lepingu ühepoolselt lõpetada, kui KTG ei ole PRIA
määratud tähtajaks puuduseid kõrvaldanud.
5.5. PRIA teavitab KTGd Euroopa Liidu õigusaktidesse ja tööjuhenditesse ning Eesti
Vabariigi õigusaktidesse sisse viidud Leader-meedet puudutavatest muudatustest.
6. Haldusülesande täitmise rahastamine
Haldusülesande täitmise rahastamist on võimalik taotleda Leader-määruses sätestatud
tingimustel antava kohaliku tegevusgrupi toetuse raames.
7. Lepingu jõustumine ja kehtivuse tähtaeg
7.1. Leping ja selle muudatused jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas
avaldamist.
7.2. Leping kehtib kuni 31. detsembrini 2015.
8. Lepingu muutmine ja lõppemine
8.1. Kui muutuvad lepingu punktis 1 nimetatud õigusaktid, tõlgendab PRIA lepingut
kooskõlas muutunud õigusaktidega. Poolel on õigus algatada lepingu muutmine, kui
leping ei vasta kehtivale õigusele või punktis 1 nimetatud õigusakte on muudetud
selliselt, et leping ei ole oma sisult enam kooskõlas muutunud õigusaktiga, ja muul
seadusest tuleneval alusel.
8.2. Lepingu muudatused vormistavad pooled kirjaliku kokkuleppena, mis on lepingu
lahutamatu osa.
8.3. Leping lõpeb lepingu punktis 7.2 nimetatud tähtaja saabumisel, poolte kokkuleppel,
KTG lõppemisel või kolme kuu pärast poole lepingu lõpetamise tahteavalduse
tegemisest teisele poolele.
8.4. PRIA võib etteteatamise tähtaega järgimata otsustada lepingu ühepoolselt lõpetada, kui
KTG ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldanud ELÜPS § 572 lg 6 nimetatud puudusi,
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KTG suhtes toimub likvideerimis- või pankrotimenetlus, KTG on süüdi mõistetud
kuriteos või KTG on lõpetanud haldusülesande täitmise.
8.5. Lepingu lõppemisel lõpeb haldusülesande edasine täitmine.
9. Poolte vastutus
9.1. Lepinguga enesele võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise
eest vastutavad pooled lepingus ja seaduses ettenähtud korras.
9.2. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta
lepingu rikkumiseks, niivõrd kui selle põhjuseks on asjaolud, mida pool ei saanud
mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud poolelt oodata, et ta lepingu
sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle
tagajärje ületaks (vääramatu jõud), ja sellise asjaolu esinemise ajal.
9.3. Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu
tõttu, on kohustatud sellest koheselt teisele poolele kirjalikult teatama ja takistuse
möödumisel jätkama lepingu täitmist, kui see on võimalik.
10. Vaidluste lahendamine
10.1.
Lepingu täitmisel tekkivad erimeelsused kohustuvad pooled lahendama
läbirääkimiste teel.
10.2.
Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada poolte kokkuleppel, lahendatakse vaidlus
võimalusel Vabariigi Valitsuse seaduse § 101 lõigetes 2 ja 4 sätestatud korras. Eeltoodu
ei välista poolel vaidluse lahendamiseks halduskohtusse pöördumist, kui Eesti Vabariigi
õigusaktid seda võimaldavad.
11. Poolte andmed ja allkirjad
PRIA

KTG

/allkirjastatud digitaalselt/
________________________________
Ahti Bleive
Peadirektori asetäitja
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet
Tel 73 71 200
Faks 73 71 201

/allkirjastatud digitaalselt/
_________________________________
Aivar Aruja
Juhatuse esimees
MTÜ Partnerid
Reg. nr 80236604
Tel 32 58 026
E-post info@mtupartnerid.eu
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