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SELETUSKIRI
Rahandusministri  määruse „Riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud teisest kokkuleppest saadud vahendite kasutamise tingimused ja kord“ eelnõu juurde

1. Sissejuhatus

Määrusega kehtestatakse riigi kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate rahaliste vahendite suunamine kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema otsese või kaudse mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute ning riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute hoonete energiatarbimise efektiivsuse parandamiseks. Määrus sätestab toetuse andmise tingimused ja korra.
Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse“ § 1207 lõike 2 alusel. Määruse eesmärk on määrata kindlaks investeeringute tegemise tingimused ja kord.   Määratud on ka toetuse saaja ning rohelise investeerimisskeemi  elluviija  peamised õigused, kohustused ja investeeringute teostamise korraldaja põhiülesanded.
Määruse eelnõu koostasid riigivara osakonna nõunik osakonnajuhataja ülesannetes Tarmo Porgand (tel 611 3485, tarmo.porgand@fin.ee), sama osakonna  juhtivspetsialist Karin Silm (tel 611 3680, karin.silm@fin.ee) ning kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist Andrus Jõgi (tel 611 3434, andrus.jogi@fin.ee). Õigusekspertiisi tegi Rahandusministeeriumi õigus- ja haldusosakonna jurist Virge Aasa (tel 611 3282, virge.aasa@fin.ee).
2. Eelnõu sisu
Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse“ § 1207 lõike 2 alusel.
Määruse väljaandmise aluseks on Vabariigi Valitsuse poolt 20. jaanuaril 2011. a antud korraldus nr 21 „Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise teise kokkuleppe allkirjastamiseks volituste andmine ning finantsvahendite kasutamine“ (avaldatud RT III, 21.01.2011, 5) (edaspidi korraldus), millega volitati keskkonnaministrit allkirjastama „Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahelise Kyoto protokolli artikli 17 kohaste lubatud heitkoguste ühikutega kauplemise teisele kokkuleppele.“ 
Eelnõu kohaselt on määruse tekst jaotatud viieks peatükiks:
1. Üldsätted.
2. Toetuse andmise alused.
3. Toetuse andmise korraldamine.
4. Ministeeriumi õigused ja toetuse saaja kohustused.
5. Toetuse väljamaksmine ja aruanded.
Määrus koosneb 14 paragrahvist. Määruse lisas on loetletud toetust saavad kohaliku omavalitsuse üksused ja nende mõju all olevad eraõiguslikud juriidilised isikud ning riigi valitseva mõju all olevad eraõigusliku juriidilised isikud, kellele kuuluvaid hooneid toetatakse ning asutuse aadress.

Peatükk 1. Üldsätted
Peatükis (§-des 1–2) sätestatakse määruse reguleerimisala ja toetuse andmise eesmärk, rohelise investeerimisskeemi elluviijad ja toetuse saajad.
Paragrahv 1 sätestab kohaliku omavalitsuse üksuste ja nende valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute ning riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutatavate hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute teostamise korra ja tingimused. Roheline investeerimisskeem on välisõhu kaitse seaduse tähenduses Kyoto protokolli artikli 17 kohaste riigi lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadavate vahendite suunamine keskkonnasäästlikesse projektidesse või programmidesse.
Käesoleva määrusega sätestatakse roheline investeerimisskeem kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema otsese või kaudse mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute ning riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute kasutatavate hoonete energiatarbimist vähendavate investeeringute toetamiseks.
Paragrahv 1 lõike 1 alusel kohaldatakse määrust Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud kokkuleppe alusel ning selles sätestatud objektidele kokkulepitud mahus.
Vabariigi Valitsuse 4. novembri 2010. a valitsuskabineti nõupidamisel otsustati  abikõlblikkuse kriteeriumid, mille alusel toimus objektide valik:
CO2 sääst – objektid jaotatakse mahult kolme võrdsesse gruppi (A, B, C) vastavalt ühe miljoni krooni investeeringu kohta kokkuhoitavale CO2 kogusele. Kriteeriumi eesmärk on tagada võimalikult suur CO2 sääst.
Kasusaajate arv – haridus- ja kultuuriobjektid jaotatakse mahult kolme võrdsesse gruppi (A, B, C), võttes aluseks kasusaajate arvu kulutatud ühe miljoni krooni kohta. Sotsiaalvaldkonna objektid määratletakse kõik gruppi A. Kriteeriumi eesmärk on vahendeid suunata võimalikult paljude kasusaajateni ja seeläbi tagada avaliku teenuse osutamise kvaliteedi maksimaalne tõus.
Regionaalsed piirsummad – 50% on jaotatud 5 regiooni vahel võrdselt ning 50% jaotuse aluseks on regiooni elanike arv (tulemus ümardatud täisarvuni). Piirsummad kujunevad järgmiselt: Põhja-Eesti 30%, Lõuna-Eesti 23%, Kirde-Eesti 16%, Lääne-Eesti 16%, Kesk-Eesti 15%.
Järjekord – objektid järjestatakse eelnevalt toodud kriteeriumite alusel moodustatud gruppides vastavalt kasvuhoonegaaside emissiooni vähenemisele kulutatud ühe miljoni krooni kohta.

Korraldusega on määratud finantsvahendite kasutajaks rahandusminister. 
Korralduse punktiga 5 on Vabariigi Valitsus seadnud tingimuseks, et investeeringute tegemiseks vajalike riigihangete korraldajaks Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Toetuse saajad saavad „Riigihangete seaduse“ § 13 lõike 2 alusel volitada täitma teist hankijat kõiki riigihanke korraldamisega seotud toiminguid.
Paragrahvis 2 sätestatakse rohelise investeerimisskeemi elluviija, kelleks on rahandusministeerium. Paragrahv 2 lõike 2 alusel kaasatakse projekti läbiviimiseks arvestades projekti elluviimiseks ette nähtud lühikest aega,  riigi äriühing.  Investeeringute korraldajat volitatakse koostama  investeeringute kava,  korraldama riigihangetega seotud toiminguid, projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimist ning  omanikujärelevalvet.  
Projekti läbiviimiseks kaasatakse Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (edaspidi RKAS), kellel on vastav kompetents ja tegutsemiseks rahvusvaheliselt tunnustatud ISO 9001 ja ISO 14001 standardid. Nimetatud nõudeid tunnustas ja RKASi kaasamisega nõustus lepingupartner Sumitomo Corporation.  
RKASi valdkonnaks on kinnisvara arendamine, haldamine, hooldus, ehituse juhtimine ja omanikujärelevalve. Samas sättes on märgitud ka RKASi kohustused projekti elluviimisel. Investeeringute teostamise korraldaja koostab sõlmitava lepingu alusel investeeringute kava, korraldab riigihanked ja teeb hankemenetlusega seotud toimingud, korraldab projekteerimis- ja ehitustööde projektijuhtimise, korraldab omanikujärelevalvet ja kontrollib kulu abikõlblikkust. Täpsemad ülesanded lepitakse kokku toetuse saaja, rohelise investeerimisskeemi elluviija ja RKASi vahel sõlmitavas lepingus.
Määruse § 2 lõikes 2 nimetatud teenuseid tehakse Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi poolt riigieelarvelise eraldise kasutamise lepingu alusel.  „2011. aasta riigieelarve seaduse“ § 9 lõike 1 alusel sõlmitakse kulude artikli 4 all määratud eraldiste kasutamiseks riigieelarvelise eraldise kasutamise leping riigiasutuse ning eraldist saava juriidilise isiku vahel. Nimetatud kulu on sätestatud „2011. aasta riigieelarve seaduse“ § 1 5. jaos  Keskkonnaministeeriumi eraldised kasvuhoonegaaside kvootide müügi arvel ja rohelise investeerimisskeemi kohaselt rahastatavad projektid. Sumitomo Corporationiga sõlmitud lepinguga kaasati Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.  
Paragrahv 3 sätestab toetuse saajad. Toetuse saajad on määruse lisas nimetatud kohaliku omavalitsuse üksused (Jõelähtme Vallavalitsus, Keila Vallavalitsus, Kernu Vallavalitsus, Kose Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus, Loksa Linnavalitsus, Maardu Linnavalitsus, Nissi Vallavalitsus, Raasiku Vallavalitsus, Saue Linnavalitsus, Tallinna Linnavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, Käina Vallavalitsus, Pühalepa Vallavalitsus, Iisaku Vallavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Mäetaguse Vallavalitsus, Narva Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus, Jõgeva Vallavalitsus, Kasepää Vallavalitsus, Pajusi Vallavalitsus, Põltsamaa Vallavalitsus, Torma Vallavalitsus, Koigi Vallavalitsus, Hanila Vallavalitsus, Nõva Vallavalitsus, Risti Vallavalitsus, Kadrina Vallavalitsus, Kunda Linnavalitsus, Väike-Maarja Vallavalitsus, Ahja Vallavalitsus, Häädemeeste Vallavalitsus, Saarde Vallavalitsus, Tori Vallavalitsus, Tõstamaa Vallavalitsus, Vändra Vallavalitsus, Märjamaa Vallavalitsus, Kuressaare Linnavalitsus, Kärla Vallavalitsus, Leisi Vallavalitsus, Orissaare Vallavalitsus, Puhja Vallavalitsus, Tartu Linnavalitsus, Võnnu Vallavalitsus, Põdrala Vallavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Valga Linnavalitsus, Haanja Vallavalitsus, Sõmerpalu Vallavalitsus) ja kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse mõju all olevad eraõiguslikud juriidilised isikud (Kiili Varahalduse SA, SA Tallinna Lastehaigla, AS Rannapere Sotsiaalkeskus, SA Kuresaare Haigla) ning riigi valitseva mõju all olevad eraõiguslikud juriidilised isikud (AS Hoolekandeteenused, SA Koeru Hooldekeskus). Toetust antakse määruse lisas nimetatud objektide renoveerimiseks.

Peatükk 2. Toetuse andmise alused
Paragrahv 4 punkti 1 alusel peab toetuse saaja  sõlmima 31. märtsiks 2011. aastaks ministeeriumi ja investeeringute teostamise korraldajaga lepingu, milles sätestatakse üksikasjalik kord ja tingimused projekti teostamiseks ning toetuse kasutamiseks. Lepingu sõlmimise tähtpäev on määratud vajadusest läbi viia investeeringud 2012. aasta lõpuks.
Sõlmitud lepingus otsustatakse esmalt investeeringute kava koostamine, mis esitatakse ministeeriumile 14. aprilliks 2011. a. Investeeringute kava koostab RKAS koostöös toetuse saajaga. Investeeringute kava koostamise aluseks on toetuse saajate enda esitatud andmed ja investeeringute vajadus. Investeeringute kogumaksumus ei tohi ületada Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud lepingus ettenähtud summat.  Investeeringute kava kinnitamise otsustab rahandusminister. Täpsemad investeeringute kavas sisalduvad tegevused, andmed ja kinnitamise otsustaja ning hilisemal vajadusel muutmise protseduur on määruse paragrahvides 8 ja 9. 

Paragrahv 5 sätestab abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud. Käesoleva määrusega toetatakse hoonete energiaefektiivsust parendavaid järgmisi tegevusi: täiendava soojustuse paigaldamine, akende ja uste vahetus, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide uuendamine ning uute keskkonnasäästlike küttesüsteemide soetamise ja paigaldamise kulu. Kütte- ja ventilatsioonisüsteemide uuendamine tähendab olemasolevate süsteemide väljavahetamist või parandamist. Samuti on abikõlblikud eelnimetatud investeeringute teostamisega lahutamatult seotud või eelduseks olevate investeeringutega seotud kulud - ehitusuuringute ja ekspertiiside tegemise ning projekteerimise ja omanikujärelevalvega seotud ning investeeringute ja tegevuste korraldamisega seotud kulu, sealhulgas hanke ettevalmistamise ja läbiviimisega seotud kulu.  Määruse § 5 lõike 2 punktid 6–8 ei ole otseselt investeeringuga seotud, kuid investeeringu läbiviimiseks vajalikud kulud. Punktis 6 on mõeldud ehituslikku lisakulu (näiteks vajalikuks osutunud kandekonstruktsioonide vahetamine või elektrisüsteemi parandamine), milleta abikõlbliku investeeringu läbiviimine ei õnnestu. Kõik abikõlblikud kulud peavad olema investeeringute kavas kirjeldatud.  Lõikes 5 on sätestatud mitteabikõlblikud kulud, milleks eelkõige on kulud, mis ei ole tehtud rohelise investeerimisskeemi abikõlblikkuse perioodil.
Paragrahv 6 sätestab rohelise investeerimisskeemi abikõlblikkuse perioodi, mis algab käesoleva määruse jõustumisest ja kestab kuni 31. detsembrini 2012. Määruse raames toetatakse projekte, mis on läbi viidud nimetatud ajavahemikul. Arvestades määruses sätestatud toetuste väljamaksete tähtaegu, peavad projektis ettenähtud tööd olema lõpetatud 30. novembriks 2012.
Paragrahv 7 alusel toetatakse investeeringute kavas sisalduvaid abikõlblikke kulusid kuni 100 % ulatuses. Kuna projekti lõplik maksumus kujuneb pärast riigihangete läbiviimist, nähakse § 7 lõikes 2 ette investeeringute kava ja lepingu muutmise võimalust.

Peatükk 3. Toetuse andmise korraldamine
Paragrahvid 8 ja 9 käsitlevad investeeringute kavadega seonduvat ja toetuse andmise korraldamist.
Toetuse andmine toimub sõlmitud lepingu ja investeeringute kava alusel. Paragrahvis 8 sätestatakse investeeringute kavas sisalduvad tegevused ja andmed, milleks on projektiga hõlmatavate hoonete 2009. ja 2010. aasta energiakulu aruanne, kavandatud investeeringud ja nendega seotud tegevuste lühikirjeldus, projekti elluviimise ajakava ning eeldatavat maksumust investeeringute ja nendega seotud tegevuste lõikes, toetuse summa, toetuse saaja omaosaluse summa ning projekti teostamise tulemusena prognoositav energiakulu kokkuhoid. Investeeringute kava kinnitab rahandusminister kui Vabariigi Valitsuse poolt volitatud rohelise investeerimisskeemi elluviija. Rahandusminister otsustab investeeringute kava kinnitamise või kinnitamata jätmise hiljemalt 28. aprilliks 2011. 
Investeeringu kava kinnitamine rahandusministri poolt on eelduseks projekti alusel toetuse väljamaksmiseks. Kui toetuse saaja ei ole projekti teostamiseks sõlminud lepingut, kuid esitab iseseisvalt investeeringute kava, ei kinnita rahandusminister sellist kava.
Investeeringu kava kinnitamisel hinnatakse investeeringute kogumaksumuse ja tööde nimekirja vastavust ministeeriumi 12. oktoobri 2010.a kirjale nr 14426 kohaliku omavalitsuse üksuselt 18. oktoobriks 2010.a vastuseks saadud informatsioonil objekti tööde nimekirja ja kogumaksumuse kohta. Toetatavate objektide nimekiri on kokku pandud seda informatsiooni aluseks võttes ning selliselt Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationiga sõlmitud kokkuleppes kinnitatud, mistõttu ei ole võimalik kinnitada selliseid investeeringu kavasid, kus on toimunud algse informatsiooniga võrreldes olulisi muudatusi. Muudatused on lubatavad üksnes sama objekti lõikes, kui tööde asendamine on vajalik ja mõistlik ning  tööde asendamisega ei tohi objekti CO2 kokkuhoid kujuneda väiksemaks kui väiksema säästuga objektil Sumitomo Corporationiga sõlmitud kokkuleppes. Tööde asendamine ei tohi tuua kaasa esitatud kulusumma ületamist, v.a juhul kui toetuse saaja kinnitab, et maksab esitatud kulusummat ületava osa omavahenditest. Kui riigihangete tulemusena selgub, et investeeringute kavas esialgselt kavandatud tööde maksumus jääb väiksemaks kui esialgu kavandati, ei lisata kavasse täiendavaid töid. Kui toetuse saaja poolt on investeeringute kavasse lisatud töid, mille kulud katab toetuse saaja osaliselt omavahendite arvelt, siis tuleb toetuse saajal katta antud töödega seotud omaosalus isegi siis, kui muude tööde maksumus kujuneb kavas eeldatust väiksemaks.
Kui kohaliku omavalitsuse esitatud investeeringute kavas kujuneb ettenähtud tööde kogumaksumus oluliselt suuremaks või CO2 heitkoguse kokkuhoid oluliselt väiksemaks, kinnitatakse investeeringu kava osaliselt või jäetakse kinnitamata. Kinnitamata jätmise korral antakse kohaliku omavalitsuse üksusele võimalus investeeringu kava parandada selliselt, et see oleks kooskõlas nende poolt 18. oktoobriks 2010. a esitatud informatsiooniga. Toetuste täpsem väljamaksmise kord on sätestatud määruse §-s 12. 
Kohalikul omavalitsusel on õigus lisaks investeeringute kavas sisalduvatele töödele teostada investeeringute kavas nimetatud objektil täiendavaid töid finantseerides neid 100% omavahenditest. Selliseid töid investeeringute kavasse ei lisata. Juhul kui täiendavate tööde teostajaks osutub investeeringute teostamise korraldaja, ei maksa ministeerium selliste tööde teostamise või korraldamise eest investeeringute teostamise korraldajale tasu. Kohalik omavalitsus ning investeeringute teostamise korraldaja kohustuvad hoidma investeeringute kavas sätestavate tööde ning täiendavalt tellitavate tööde üle eraldi kuluarvestust. 
Investeeringute kava tuleb muuta, kui lepingu täitmise käigus selgub, et projekti tegelik maksumus ületab varem investeeringute kavas prognoositud maksumust. 
Toetuse saaja peab koostama investeeringute kava muutmise ettepaneku, mille esitab kinnitamiseks ministeeriumile. Investeeringute kava muutmise ettepanek tuleb esitada 40 tööpäeva jooksul hankemenetluse tulemuste selgumisest. Muutmise ettepanek tuleb kooskõlastada eelnevalt investeeringute teostamise korraldajaga. Investeeringute kava muutmise kinnitamise või kinnitamata jätmise otsustab rahandusminister. Määrusega sätestatakse kava muutmise ettepaneku sisu, milleks võib olla:
	investeeringute ja nendega seotud tööde mahu vähendamine;

täiendava toetuse saaja omafinantseeringu kaasamine;
projekti lõpetamine.
Rahandusminister võib kinnitada investeeringute kava muudatuse tööde mahtu vähendamata või osaliselt vähendades, kui seda võimaldab rohelise investeerimisskeemi vahendite kogumaht ja muudatuse kinnitamisel ei ületa investeeringu maksumus kuni 10% varem kinnitatud investeeringute kavas objektile kavandatud tööde maksumusest.
Rahandusminister peab otsuse tegema 15 tööpäeva jooksul. Investeeringute kava muutmise ettepaneku võib teha kuni 1. märtsini 2012. Nimetatud tähtpäev on sätestatud vajadusest planeerida töid õigeaegselt ning kavandada nende lõpetamine hiljemalt abikõlblikkuse perioodi lõpuks. 
Kui toetuse saaja ei sõlmi tähtaegselt lepingut projekti teostamiseks või ei esita investeeringute kava muutmise ettepanekut 40 tööpäeva jooksul kuid hiljemalt 1. märtsiks 2012. a, teeb rahandusminister Vabariigi Valitsusele ettepaneku jätta asjaomane investeeringuprojekt välja rohelisest investeerimisskeemist. Sellisel juhul seni tehtud kulud mitteabikõlblikud ning määruse § 13 lõike 1 punkti 2  ning lõike 2 alusel peab toetuse saaja toetuse ministeeriumile tagasi maksma.  Rahandusministril on õigus teha Vabariigi Valitsusele ettepanek projekti välja arvamiseks rohelisest investeerimisskeemist, kui kohalik omavalitsus ei kooskõlasta investeeringute kava ning ei esita seda ministeeriumile kinnitamiseks määruse § 4 punktis 2 sätestatud tähtpäevaks. Määruse § 4 punktis 2 sätestatud kohustus on sätestatud ka koostöö- ja käsunduslepingutes. Seega on rahandusministril õigus investeeringute kava tähtpäevaks esitamata jätmise korral otsustada lepingus sätestatud leppetrahvi sissenõudmine ja/või projekti välja arvamise ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele. Rohelise investeerimisskeemi teostamise ajakava on tulenevalt Eesti Vabariigi ja Sumitomo Corporationi vahel sõlmitud lepingust ääretult pingeline, seega ei saa investeeringute kavade kooskõlastamine ning kinnitamiseks esitamine viibida. Vastasel juhul võib terve lepingu täitmine ohtu sattuda.  

Peatükk 4. Ministeeriumi õigused ja toetuse saaja kohustused.
Peatükis 4 on sätestatud lepingu osaliste peamised õigused ja kohustused.
Paragrahvis 10 on loetletud ministeeriumi õigused. Ministeeriumil on õigus saada toetuse saajalt kord kvartalis informatsiooni lepingujärgsete tööde teostamise kohta, kontrollida arve õigsust ja vastavust tegelikult teostatud töödele ning teenustele, auditeerida kaasatud audiitori abil ehitustööde teostamise ja arvepidamise vastavust ning nõuda mittesihtotstarbeliselt kasutatud vahendite tagastamist. Paragrahvi 10 punkti 3 alusel on rahandusministril õigus teha ettepanekuid Vabariigi Valitsusele täiendavate projektide toetamiseks, kui projektide elluviimise käigus ei ole heitkoguse ühikute müügist saadud raha ära kasutatud.
Paragrahvis 11 sätestatakse toetuse saaja kohustused. Toetuse saajal on kohustus viia projekt ellu investeeringute kavas fikseeritud tähtaegadel ja mahus. Tal on kohustus esitada ministeeriumile rohelise investeerimisskeemi osutamiseks vajalikud lähteandmed, dokumendid ja aruanded, tagama juurdepääsu projektiga hõlmatud hoonetele ning esitama ministeeriumile või tema poolt nimetatud audiitorile nõutud informatsiooni. Toetuse saaja peab saadava toetuse kohta pidama raamatupidamises iga hoone osas eraldi arvestust ja dokumenteerima toetuse saamise.
Toetuse saaja peab andma ministeeriumile informatsiooni renoveeritud hoone aastase energiatarbimise kohta 2012. aasta lõpuni ning mitte võõrandama pärast rohelise  investeerimisskeemi  rakendamise perioodi viie aasta jooksul toetust saanud objekti välja arvatud ministeeriumi nõusolekul.
Toetuse saaja on kohustatud maksma mitteabikõlbliku toetuse tagasi rahandusministri otsuses näidatud summas ja tähtpäevaks.

Peatükk 5. Toetuse väljamaksmine ja aruanded.
Paragrahv 12 alusel maksab ministeerium raha toetuse saaja näidatud tööde teostajale. Lõike 3 kohaselt peab toetuse saaja esitama ministeeriumile:
	väljamakse taotluse, milles on märgitud raha saaja, tema pangarekvisiidid ning makse sisu;

kulu tekkimist tõendavad dokumendid (koopiad), milleks on raamatupidamise algdokumendid, arved, töö üleandmise- vastuvõtmise aktid ja ehitus- või töövõtulepingud;
investeeringute korraldaja aktsepti.
Ministeerium kontrollib väljamaksetaotlust ja kulu tekkimist tõendavaid dokumente ning väljamakse tehakse hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide laekumisest.
Paragrahv 12 lõikes 7 sätestatakse arve maksmisest keeldumise alused. Toetuse osalise või täieliku maksmisest keeldumise otsustab rahandusminister:
	tehtud tööd ei vasta käesolevas määruses ja lepingus sätestatud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;

esitatud kuludokumendid ei vasta määruses ja lepingus sätestatud projekti perioodile, tegevustele või eesmärkidele;
esitatud väljamakse või kuludokumendid ei vasta ettenähtud nõuetele.

Paragrahv 13 sätestab toetuse tagasinõudmise. Ministeerium nõuab toetuse tagasi, kui toetuse saaja on vahendeid kasutanud mittesihtotstarbeliselt, kui projekt arvatakse määruse § 9 lõikes 7 alusel investeeringute kavast välja või kui hoone võõrandatakse ministeeriumiga kooskõlastamata enne viie aasta möödumist projekti lõpetamisest. Toetuse saaja on kohustatud toetuse ministeeriumile tagasi maksma 365 päeva jooksul vastava nõude saamisest arvates.
Paragrahv 14 sätestab toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise. Toetuse saaja peab esitama kord kvartalis ministeeriumile aruande investeeringuga seotud tegevuste kohta ning aasta lõpu seisuga investeeringute aruande energiatarbimise vähenemisest.  Kvartaliaruanne tuleb esitada vähemalt järgmise kuu 15. kuupäevaks ning aastaaruanne hiljemalt järgmise aasta 25. jaanuariks eelmise aasta perioodi kohta.
Vabariigi Valitsusele koostatava aastaaruande valmistab ette investeeringute korraldaja sõlmitud lepingu alusel.
3. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele
Eelnõu on kooskõlas Euroopa Liidu õigusega.
Määruse alusel antav toetus ei ole riigiabi EL toimimise lepingu artikkel 107 lõige 1 mõistes, kuna toetust saavate objektide puhul ei ole üldjuhul tegemist majandustegevusega tegelevate isikutega ja kuna toetatakse kohaliku omavalitsuse omanduses või kohaliku omavalitsuse üksuse otsese või kaudse mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute ning riigi valitseva mõju all olevate eraõiguslike juriidiliste isikute infrastruktuuri investeeringuid.

4. Määruse mõju
Määrusega sätestatakse tingimused ja kord toetuste maksmiseks ning antakse volitusnorm projekti läbiviimise lepingu sõlmimiseks. Tänu läbiviidavatele projektidele väheneb avalike hoonete energiatarbimine ning seeläbi ka CO2 emissioon ning ühtlasi kaasajastatakse avalike hoonete kvaliteeti.
5. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad tulud
Toetuseks kasutatavad summad tulevad riigi lubatud heitkoguse ühikute müügist saadavatest rahalistest vahenditest. Kokkuleppes sätestatud kohustuste täitmisega kaasnevad täiendavad halduskulud (nt kontroll toetuse saajate tegevuse üle, aruannete koostamine) ja auditeerimisega seotud kulud. Need kaetakse kokkuleppe alusel saadavatest finantsvahenditest vastavalt kokkuleppes sätestatud ulatusele.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras.
7. Eelnõu kooskõlastamine
Eelnõu on kooskõlastatud ministeeriumitega e-Õiguse kaudu ja saadetud arvamuse esitamiseks Eesti Maaomavalitsuste Liidule ja Linnade Liidule. Märkusi ei laekunud.


