Seletuskiri kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide
toetamise tingimused ja kord“ muutmise määruse eelnõu juurde

1. Sissejuhatus
Määruse eelnõuga (edaspidi eelnõu) muudetakse kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr
13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord“ 29. mail 2020. a jõustunud redaktsiooni
avaldamismärkega RT I, 26.05.2020, 12.
Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.
Eelnõuga täpsustatakse püsinäituse loomise projektide toetamise tingimusi ning pikendatakse
püsi- ja ajutise näituse ning muuseumikeskkondade ligipääsetavuse ja näituste regionaalse
kättesaadavuse suurendamise projekti abikõlblikkuse perioodi, et tagada meetme parem
rakendatavus.
Eelnõu ja seletuskirja koostasid Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna
muuseuminõunik Marju Reismaa (e-post marju.reismaa@kul.ee, telefon 628 2335),
Muinsuskaitseameti
muuseumivaldkonna
juht
Mirjam
Rääbis
(e-post
mirjam.raabis@muinsuskaitseamet.ee, telefon 509 0096) ja Kultuuriministeeriumi õigus- ja
varahaldusosakonna õigusnõunik Kadri Kilvet (e-post kadri.kilvet@kul.ee, telefon 628 2224),
kes tegi eelnõu juriidilise ekspertiisi.
2. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
Eelnõu koosneb neljast punktist, millega muudetakse kultuuriministri 25. mai 2020. a määrust
nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord“.
Eelnõu punktiga 1 täpsustatakse määruse § 3 lõike 2 sõnastust nii, et tingimus puudutab ainult
neid püsinäituse loomise projekte, mille toetusvajadus on 50 000 eurot või suurem. See
tähendab, et alla 50 000 eurose toetusvajadusega püsinäituse projektid sinna arvestusse ei lähe
ning neid võib toetada piiramatul arvul taotlusvooru eelarve raames. Sätte eesmärk on, et kogu
taotlusvooru eelarve ei läheks ainult suuremahuliste püsinäituste loomise projektide peale.
Eelnõu punktidega 2, 3 ja 4 muudetakse määruse § 9 lõikeid 2 ja 3 ning lisatakse lõige 21.
Muudatusega pikendatakse teatud projektide abikõlblikkuse perioodi. Kui kehtivas määruses ei
või ühegi projekti abikõlblikkuse periood olla pikem kui sama kalendriaasta 31. detsember, siis
eelnõuga on lubatud, et püsinäituste ja ajutiste näituste loomise projektide
ning muuseumikeskkondade ligipääsetavuse ja näituste regionaalse kättesaadavuse
suurendamise projektide puhul võib abikõlblikkuse periood lõppeda taotlusvooru toimumise
kalendriaastale järgneva kalendriaasta 31. detsembril. Taotlusvooru toimumise kalendriaastaks
loetakse aastat, mil jõustub taotluse rahuldamise otsus. Eelnimetatud projektide tegevused on

nende sisust tulenevalt sageli pikemad kui üks kalendriaasta ning projekti mõju tuleb esile vaid
siis, kui see on terviklikult ellu viidud, mitte osade kaupa. Muudatust toetab ka riigieelarve
baasseadus, mille kohaselt on eelarvejäägid ühe aasta võrra ülekantavad.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
4. Eelnõu mõjud
Eelnõus kajastatud määruse muudatused on seotud selle rakendamise käigus esile kerkinud
kitsaskohtadega, mida on selgitatud seletuskirja punktis 2. Muudatused parandavad üleüldist
õigusselgust ja aitavad kaasa toetuse andmise eesmärgi ja tulemuse saavutamisele. Mõju
muudele valdkondadele ega ebasoovitavaid mõjusid ei kaasne.
5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
Eelnõu rakendamisega täiendavaid tulusid ega kulusid ei kaasne.
6. Eelnõu jõustumine
Eelnõu jõustub üldises korras ehk kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
7. Eelnõu kooskõlastamine ja huvirühmade kaasamine
Kuna eelnõuga laiendatakse, mitte ei kitsendata toetuse andmise tingimusi võrreldes
varasemaga, ei esitatud seda kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi EIS kaudu.

