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COVID-19 rahastamisvahendi laenude menetlemise kord 

1. Kohaldamisala 

1.1. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (sh mikroettevõtjate) ning suurettevõtjate COVID-19 

laenu menetlemise korra (edaspidi ka kord) eesmärgiks on juurdepääsu võimaldamine täiendavatele 

rahalistele vahenditele, et leevendada COVID-19 puhangust tingitud ootamatut likviidsusnappust 

tagamaks ettevõtluse toimimine ja areng ning maapiirkondade konkurentsivõime, võttes arvesse 

meetmes viidatud õigusaktides, sh Euroopa Komisjoni teatises „Riigiabi ajutine raamistik majanduse 

toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“1, muudetud kujul2 (edaspidi ka COVID-19 

teatis), konkurentsiseaduses3 ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse (edaspidi ka sihtasutus) põhikirjas 

sätestatut.  

1.2. Korda kohaldatakse väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, sh mikroettevõtjatele (edaspidi 

kõik koos VKE), suurettevõtjatele, hoiu-laenu ühistutele ning mittetulundusühingutele, ja sihtasutustele 

(edaspidi ka mittetulundussektor).  

  1.3. Kord sätestab sihtasutuselt laenu saamise täiendavad nõuded, sh laenu taotlemise ja taotluse 

menetlemise tingimused ning koos laenuga riigiabi või vähese tähtsusega abi andmise tingimused. 

Korda  rakendatakse koos Maaeluministeeriumi ja sihtasutuse vahel 11.05.2020 sõlmitud 

rahastamislepinguga nr 121 „COVID-19 kriisi meetmete rakendamiseks“ (edaspidi ka haldusleping) ja 

koos asjaomase sihtasutuse poolt kehtestatud laenumeetme tingimustega. 

1.4. Korda ei kohaldata sihtasutuse poolt vahendatavatele teistele rahastamisvahendite ega laenamise 

kavaga hõlmatud laenudele. 

1.5. Kord kehtestatakse sihtasutuse põhikirja ning abi andmist puudutavas osas ELTL toimimise 

lepingu,  COVID-19 teatise, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse4  ja kalandusturu 

korraldamise seaduse5 alusel. 

1.6. Kord avaldatakse sihtasutuse veebilehel www.mes.ee.  

2. Mõisted 

Korras kasutatakse mõisteid järgmiselt: 

2.1. laen on kindlaksmääratud maksimumsummaga ja ajaliselt piiratud sihtasutuse ja laenusaaja 

vaheline võlakohustus; 

2.2. laenu taotleja on isik, kes on esitanud sihtasutusele taotluse laenu saamiseks; 

2.3. laenumeede on sihtasutuse poolt kinnitatud dokument COVID-19  laenutoote tingimustega; 

2.4. väikese ja keskmise suurusega ettevõtja on komisjoni määruse (EL) nr 651/2014, 14. juuni 

2014, ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse 

siseturuga kokkusobivaks6, (edaspidi ka üldine grupierandi määrus) I lisas sätestatud kriteeriumitele 

vastav ettevõtja (sh mikroettevõtja); 

2.5. suurettevõtja on ettevõtja, kellel on rohkem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ületab 50 miljonit 

eurot ja/või aastabilansi kogumaht ületab 43 miljonit eurot. 

2.6. raskustes oleva ettevõtja on määratletud komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 

651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse 

siseturuga kokkusobivaks) artikli 2 lõikes 18 (ELT L 187, 26.6.2014, lk 1).   

2.7. investeering on kapitalimahutus materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse seoses uue 

ettevõtja asutamisega, olemasoleva ettevõtja laiendamisega, toodete mitmekesistamisega või 

olemasoleva ettevõtte kogu tootmisprotsessi täieliku ümberkorraldamisega; 

 
1 ELT C 91 I/1, 20.3.2020 
2 ELT C 112 I / 1, 4.4.2020 
3 RT I, 13.03.2019, 92 
4 RT I, 15.03.2019, 22 
5 RT I, 28.12.2018, 37 
6 ELT L 187, 26.06.2014 

http://www.mes.ee/
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2.8. materiaalne vara on vara, mis seondub maa, ehitiste, tootmisrajatiste, masinate ja seadmetega 

jmt; 

2.9. immateriaalne vara on vara, mis saadakse tehnosiirde käigus patendiõiguste, litsentside, 

oskusteabe või patentimata tehniliste teadmiste omandamise teel jmt; 

2.10. käibekapital on käibevarasse investeeritud kapital; 

2.11. üks ettevõtja hõlmab kõiki ettevõtted, mille vahel on vähemalt üks järgmistest suhetest: ettevõte 

omab teises ettevõttes aktsionäride või osanike häälteenamust; ettevõttel on õigus ametisse määrata või 

ametist vabastada enamikku teise ettevõtte haldus-, juht- või järelevalveorgani liikmetest; ettevõttel on 

õigus rakendada teise ettevõtte suhtes valitsevat mõju vastavalt teise ettevõttega sõlmitud lepingule või 

selle asutamislepingule või põhikirjale; ettevõte, mis on teise ettevõtte aktsionär või osanik, kontrollib 

vastavalt kokkuleppele teiste aktsionäride või osanikega üksi sellise ettevõtte aktsionäride või osanike 

häälteenamust. Üheks ettevõtjaks peetakse ka ettevõtteid, mis on vähemalt ühes eelkirjeldatud suhtes 

ühe või enama muu ettevõtte kaudu; 

2.12. abi on riigiabi, mis on antud ELTL artikli 107 lõike 3 punktil b tähenduses ja kooskõlas COVID-

19 teatises kirjeldatud põhimõtetega (eelkõige peatükkides 3.1. ja 3.3); 

2.13. tagatis on laenukohustuse täitmist kindlustav vara, sh kinnisasi, vallasi, käendus jms; 

2.14. laenamise kava on sihtasutuse poolt kinnitatud Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele, 

mittetulundussektorile ja laenu finantseerijatele laenu andmise kord. 

 

3. Laenu suurus ja eritingimused 

3.1. Korra alusel antava laenu maksimaalne suurus laenu taotleja kohta on 5 000 000 eurot, arvestades 

halduslepingus ja COVID-19 teatises sätestatut.   

3.2. Konkreetse laenu maksimaalne suurus võib väheneda sihtasutuse maksimaalse riski arvestamise 

põhimõttest tulenevalt. 

 

4. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi 

4.1. Sihtasutus võib laenuga anda nii riigiabi ja kui ka vähese tähtsusega abi, mille andmisel juhindub  

määrustest (EL) nr 1407/20137, (EL) nr 1408/20138, (EL) nr 717/20149, (EL) nr 651/201410, Euroopa 

Komisjoni teatise „Riigiabi ajutine raamistik majanduse toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu 

kontekstis“, muudetud kujul (peatükk 3.1 ja 3.3) ning Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud teatised 

nr SA.56804 ja SA 57028 (edaspidi kõik abid koos või eraldi nimetatud ka kui COVID-19 abi). 

 

5. Abiga laen 

5.1. Laen ei sisalda abi, kui sihtasutusel on võimalik rakendada laenule asjakohaseid viitemäärasid ja 

nende määramise metoodikat nagu on kirjeldatud Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade 

kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta11 (edaspidi ka viite- ja diskontomäärade teatis).  

5.2. Laen ei sisalda COVID-19 abi, kui sihtasutus hakkab laenu menetlema laenamise kava alusel (vt 

punkt 10.5), kusjuures välistatud ei ole, et sihtasutus annab laenuga abi laenamise kava alusel.  

5.3. COVID-19 abina käsitletakse COVID-19 teatise peatükkides 3.1. või 3.3. kirjeldatud metoodika 

alusel antud laenu või laenule määratud intressi ja viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud 

metoodika alusel leitud minimaalse intressi vahet. Laenu intressi alandamisel arvutab sihtasutus 

 
7 Komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, 18. detsember 2013,milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes . 
8 Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 

24.12.2013, lk 9), mida muudeti komisjoni määrusega (EL) 2019/316. 
9 Komisjoni 27. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 717/2014, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu 

artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja vesiviljelussektoris (ELT L 190, 

28.6.2014, lk 45)   
10 Komisjoni 17. juuni 2014. aasta määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise 

kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, mida muudeti komisjoni määrusega (EL) 

2017/1084 
11 ELT C 14/9, 19.01.2008 
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brutotoetusekvivalendi kasutades Euroopa Komisjoni viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise 

meetodit12. 

5.4. Abi määr ega osakaal ei tohi ületada korra punktis 6 sätestatud määrasid ega osakaale vastava abi 

kohta. 

 

6. Abi määrad ja osakaalud abikõlblikest kuludest  

6.1. COVID-19 teatise peatükk 3.1. alusel antud abi piirmäär on: 

- kuni 100 000 eurot põllumajandussaaduste esmatootjale13; või 

- kuni 120 000 eurot kalanduse või vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale14; või 

- kuni 800 000 eurot ettevõtjale, kes ei ole põllumajandussaaduste esmatootja ega kalanduse või 

vesiviljelusega tegelev ettevõtja. 

6.1.1. Kõik kasutatud arvud väljendavad brutomäärasid, see tähendab, et neist ei ole maha arvatud makse 

ega muid tasusid.  

6.1.2. Põllumajanduse esmatootmise valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele antava abi summat ei tohi 

kindlaks määrata turule viidud kaupade hinna või koguse alusel. 

6.1.3. Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamisega tegelevatele ettevõtjatele15 antava abi 

tingimuseks on, et seda ei anta osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele, ning seda ei määrata kindlaks 

esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.  

6.2.  Kui abisaaja tegutseb mitmes sektoris, mille suhtes kohaldatakse käesoleva korra punkti 6.1 

kohaselt erinevaid maksimumsummasid, tagab sihtasutus eraldi raamatupidamisarvestuse abil, et iga 

sellise tegevusala puhul peetakse kinni asjakohasest ülemmäärast. 

6.3. COVID-19 teatise peatükk 3.3. alusel antud abi piirmäär võrdub peatükk 3.3. alusel antud laenu 

põhiosaga või laenule määratud intressi ja viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodika 

alusel leitud minimaalse intressi vahega.  

 

6.3.1. COVID-19 teatise peatükk 3.3. alusel antud laenu põhiosa võib olla maksimaalselt kuni 5 miljonit 

eurot ettevõtja kohta, kuid arvestades, et:  

 

(a) Laen, mille tähtaeg on pärast 31.12.2020 ei ületa põhiosa: 

 

- laenusaaja 2019. aasta või viimase sellise aasta kahekordne palgakulu, mille andmed on kättesaadavad 

(sh sotsiaalmaksud ning ettevõtja juures töötava, kuid ametlikult alltöövõtjate palgal oleva personaliga 

seotud kulu). 1. jaanuaril 2019 või pärast seda loodud ettevõtjate puhul ei või maksimaalne laenusumma 

ületada kahe esimese aasta hinnangulisi palgakulusid; või  

 

- 25 % laenusaaja 2019. aasta kogukäibest; või  

 

- asjakohase põhjendusega ja tuginedes laenusaaja enda kinnitusele likviidsusvajaduste kohta, võib 

laenusummat suurendada, et katta VKE-de likviidsusvajadused laenu andmise järgseks 18 kuuks ja 

suurettevõtjate likviidsusvajadused järgmiseks 12 kuuks.  

 

(b) Laen, mille tähtaeg on kuni 31. detsembrini 2020 võib põhiosa olla suurem punktis 6.3.1. alapunktis 

(a) nimetatud summadest tingimusel, et: 

 

- olemas on asjakohane põhjendus; 

 
12 Komisjoni teatis viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta (2008/C 14/02)   
13 Kõik ELi toimimise lepingu I lisas loetletud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelussektori tooted. 
14 Nagu on määratletud komisjoni 27. juuni 2014. aasta määruse  (EL) 717/2014 artiklis 2 lg 1, milles käsitletakse 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes kalandus- ja 

vesiviljelussektoris (ELT L 90, 28.6.2014, lk 45).  
15 Nagu on määratletud komisjoni 25. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 702/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 

ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades 

tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks; ELT L 193, 1.7.2014 lk 1) artikli 2 punktides 6 ja 7.    



4 
 

- abi proportsionaalsus on tagatud. 

  

6.4. Vähese tähtsusega abi piirmäär  

6.4.1. VTA üldine piirmäär ühele ettevõtjale on 200 000 eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul, 

ühele maanteetranspordi valdkonnas tegutsevale rendi või tasu eest kaupu vedavale ettevõtjale 100 000 

eurot kolme järjestikuse majandusaasta jooksul. 

6.4.2. VTA piirmäär ühele põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevale ettevõtjale on 25 000 eurot 

kolme järjestikuse majandusaasta jooksul. 

6.4.3. VTA piirmäär ühele kalandus- ja vesiviljelussektori ettevõtjale on 35 000 eurot kolme järjestikuse 

majandusaasta jooksul. 

6.5. Mittepõllumajandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega või teiste maamajandusega 

tegelevatele ettevõtjatele või neid esindavatele mittetulundusühingutele riigiabi andes ei tohi riigiabi 

koguosatähtsus ületada Eesti regionaalabi kaardiga16 kehtestatud osakaale, milleks on keskmise 

suurusega ettevõtjatele 35% investeeringu maksumusest ning väikeettevõtjatele 45% investeeringu 

maksumusest. 

6.6. Tingimusel, et järgitakse norme, mis on sätestatud komisjoni määruses (EL) nr 651/2014 ning 

erinevates vähese tähtsusega abi käsitlevates määrustes, võib COVID-19 teatisega hõlmatud 

abimeetmeid kumuleerida vastavalt kumulatsioonireeglitele, mis on sätestatud üldises grupierandi 

määruses ja erinevates vähese tähtsusega abi käsitlevates määrustes. Need määrused on komisjoni 

määrus (EL) nr 1407/2013, komisjoni määrus (EL) nr 1408/2013; komisjoni (EL) nr 717/2014.  

6.7. COVID-19 teatise peatükk 3.3. alusel antud abi ei või kumuleerida abiga, mis on antud COVID-19 

teatise peatüki 3.2. alusel samale laenu põhiosale. 

6.8. Riigiabi andmisel EL määruse 651/2014 alusel võetakse arvesse määruses sätestatud abi 

kumuleerimisreegleid. 

 

7. Abi saamiseks esitatavad nõuded ja abikõlblikud kulud 

7.1. Kui sihtasutus annab koos laenuga vähese tähtsusega abi korra punktis 4.1. viidatud määruste 

tähenduses, siis tuleb järgida asjaomastes Euroopa Liidu määrustes kirjeldatud põhimõtteid. 

7.2. Kui sihtasutus annab koos laenuga riigiabi korra punktis 4.1. viidatud määruste tähenduses, tuleb 

järgida asjaomastes ELi määrustes kirjeldatud põhimõtteid kulude abikõlblikkusele. 

  7.3. Abikõlblikud kulud on: 

7.3.1. Uued käibe- ja investeerimislaenud, COVID-19 puhangust tingitud kahjude ületamiseks; 

7.3.2 Olemasolevate käibe- ja investeerimislaenude refinantseerimine (v.a omaniku laen), milline 

vajadus tuleneb COVID-19 puhangust. 

7.4. Abi ei anta laenutaotlejale, kes oli raskustes (üldise grupierandi määruse mõistes17) seisuga 31. 

detsembril 2019. 

7.5. COVID-19 teatise peatüki 3.1 alusel ei anta abi kalanduse ja vesiviljelusega tegelevatele 

ettevõtjatele komisjoni määruse (EL) nr 717/2016 artikli 1 lõike 1 punktides a–k osutatud tegevusteks. 

 

8. Laenu taotlemine ja nõuded taotlusele 

8.1. Sihtasutus võtab laenu taotlusi vastu kuni 23.12.2020 (kaas arvatud) või laenudeks ettenähtud 

 
16 ELT C 280/1, 22.08.2014 
17 Nagu on määratletud komisjoni 17. juuni 2014. aasta määruse (EL) nr 651/2014 (ELi aluslepingu artiklite 107 

ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks) artikli 2 punktis 18 

(ELT L 187, 26.6.2014, lk 1). Kui käesolevas ajutises raamistikus on viidatud termini „raskustes olev ettevõtja“ 

määratlusele, mis on esitatud määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18, tuleb seda mõista selliselt, et see 

viitab ka määratlustele, mis on esitatud määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punktis 14 ja määruse (EL) nr 

1388/2014 artikli 3 punktis 5.   
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vahendite lõppemiseni, olenevalt sellest milline tähtaeg varem saabub. 

8.2. Laenu taotlemiseks tuleb esitada sihtasutusele vormikohane taotlus. Taotlusvormi kõik väljad 

tuleb täita, kui ei ole märgitud teisiti. Sihtasutus teeb taotlusvormid kättesaadavaks oma veebilehel.  

8.3. Laenutaotlusele lisatakse laenutaotleja majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2019 või 2019. aasta 

finantsandmed aasta lõpu seisuga  (so bilanss ja kasumiaruanne);  eelneva kvartali bilanss ja 

kasumiaruanne; ülevaade ettevõtja senisest tegevusest ja tuleviku kavast; muud sihtasutuse poolt 

vajalikuks peetavad dokumendid.  

8.4. Laenu taotlus tuleb esitada sihtasutusele kirjalikus vormis kas omakäeliselt või elektrooniliselt 

digitaalallkirjaga allkirjastatult. Taotluse peab allkirjastama laenutaotleja seaduslik või volitatud 

esindaja.  

8.5. Taotluse esitamine toimub paberkujul või elektroonselt. 

9. Laenu saamiseks esitatavad nõuded 

9.1. Laenu võib taotleda väikese ja keskmise suurusega ettevõtja  (sh mikroettevõtja), 

suurettevõtja, mittetulundusühing, hoiu-laenu ühistu või sihtasutus: 

9.1.1. kes on Eesti Vabariigi õigusaktide alusel registreeritud; 

9.1.2. kelle omanike hulgas ei ole tulumaksuseaduse tähenduses madala maksumääraga 

piirkonnas registreeritud ettevõtjaid; 

9.1.3. kes ei ole raskustes olev ettevõtja seisuga 31.12.2019  

9.1.4.     kellel ei ole võimalik muude allikate abil täiendavaid finantsvahendeid kaasata või oleks see 

ebamõistlikult kulukas; 

9.1.5.  kellel puuduvad seisuga 12.03.2020 riiklike maksude võlad või need on taotluse esitamise ajaks 

tasutud või ajatatud ning taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja 

majandusaasta aruannete esitamise kohustuse;   

9.1.6.    kelle juhtorgani(te) liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad. 

9.1.7.     kelle kohta puuduvad muud asjaolud, mis piiravad või välistavad laenutaotlejale laenu andmise. 

9.2. Sihtasutuse nõukogu otsustega võib laenu taotlemiseks kehtestada territoriaalsel, 

tegevusvaldkondlikul või muul printsiibil põhinevaid piiranguid, millest sihtasutus teavitab oma 

veebilehel. 

 

10. Laenu taotluse menetlemine, otsustamine ja väljastamine 

10.1. Sihtasutus registreerib taotluse, analüüsib seda ja otsustab laenu andmise vastavalt käesolevale 

korrale.  

10.2. Sihtasutus võib laenutaotluse menetlemise käigus nõuda laenutaotlejalt selgitusi ja 

lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või muutmist, kui ta leiab, 

et laenutaotlus ei ole piisavalt selge, näidates ühtlasi, millised asjaolud vajavad täiendavat selgitamist, 

täiendamist või lisainformatsiooni. 

10.3. Laenutaotluse üle otsustamine toimub sõltuvalt laenutaotluse sisust kuni 35 tööpäeva jooksul 

alates vormikohase laenutaotluse ja kõikide nõutavate lisadokumentide laekumisest. 

10.4. Positiivse otsuse korral hindab sihtasutus, kas otsusekohase laenulepingu sõlmimisel kaasneb 

COVID-19 abi. Juhul, kui laenulepingu sõlmimisel kaasneb COVID-19 abi, juhinduvad pooled 

käesoleva korra punktidest 4-7 ja 11-12.  

10.5. Juhul, kui laenuga ei kaasne COVID-19 abi, siis menetleb sihtasutus laenutaotleja laenutaotlust 

edasi sihtasutuse laenamise kava alusel (kui menetlemiseks on täidetud kõik nõutavad tingimused). 10.6. 

Sihtasutusel on õigus laenu andmisest keelduda. Keeldumise otsusest teavitatakse laenutaotlejat. 

10.7. Laen väljastatakse laenutaotluses märgitud arveldusarvele vastavalt laenulepingus kokkulepitud 

tähtajaks ja tingimustel. 

 

11. Abi taotlemine 

11.1. Kui vastavalt käesoleva korra punktile 10 kaasneb laenulepingu sõlmimisega COVID-19 abi, 

siis esitab sihtasutus laenutaotlejale abina antava laenu pakkumise. 

11.2. Kui laenutaotleja on sihtasutuse pakkumisega nõus, siis esitab ta vähemalt kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku pakkumisele ning sihtasutus hakkab menetlema 

laenutaotlust abitaotlusena. 

 

12. Abi määramise tähtajad ja kord 
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12.1. Abi taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb sihtasutuse juhatus. 

12.2. Abi andmise alused, sh abi taotluse rahuldamata jätmise alused, on sätestatud asjakohastes  

Euroopa Liidu määrustes (mh COVID-19 teatises) ning halduslepingus. 

12.3. Abitaotluse menetlemise tähtaeg on kuni 35 tööpäeva laenutaotleja poolt sihtasutusele edastatud 

laenupakkumise kirjaliku nõusoleku saamisest arvates. 

12.4. Kui sihtasutus annab laenuga COVID-19 abi, siis informeerib sihtasutus laenutaotlejat, et talle 

on antud abi, viidates asjakohastele Euroopa Liidu õigusaktidele.  

 

13. Laenu kasutamise kontroll 

13.1.  Sihtasutusel on õigus kontrollida laenu sihipärast kasutamist vastavalt laenulepingu 

tingimustele. 

 

14. Laenulepingu erakorraline ülesütlemine 

14.1. Sihtasutusel on õigus laenuleping erakorraliselt üles öelda ja nõuda laenu kohest tagastamist, 

kui laenusaaja: 

14.1.1. ei kasuta laenu sihipäraselt või ei ole nõuetekohaselt lepingut täitnud; või 

14.1.2. on esitanud väärinformatsiooni; või 

14.1.3. ei võimalda sihtasutusel kontrollida laenu sihipärast kasutamist; või 

14.1.4. mõnel muul laenulepingus sätestatud alusel. 

 

15. Abi tagasinõudmine 

15.1. Laenuga kaasnenud põllumajanduslik või kalamajanduslik vähese tähtsusega abi ja riigiabi 

tagasinõudmine toimub maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 43 või kalandusturu 

korraldamise seaduse §-s 53 sätestatud alustel. 

 

16. Korra kehtivus 

16.1  Käesolev kord jõustub selle kinnitamisel sihtasutuse juhatuse poolt ja kehtib kuni 31.12.2020.  


