Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse eesmärkide täitmise tõendamise
JUHEND konverentsidele
Iga toetuse saaja ülesanne on panustada toetuse andmise oodatavatesse tulemustesse,
milleks on:
1) Suureneb väliskülastajate arv
Minimaalselt peab ühe konverentsi tõendatud väliskülastajate arv (nt delegaadid, esinejad,
korraldusmeeskonna liikmed, delegaatide saatjad, konverentsi kajastavad ajakirjanikud)
olema Tallinnas vähemalt 50 ja väljaspool Tallinna vähemalt 25. Taotlusvormil esitab iga
konverents planeeritava väliskülastajate arvu. Toetuse rahuldamise otsusesse märgitakse
minimaalne väliskülastajate arv, mida on vaja peale projekti lõppemist tõendada.
Konverentsi väliskülastajate arvu tõendamiseks esitatavad andmekogud peavad kajastama
konverentsile saabunud väliskülastajate arvu (näiteks registreerumisandmed veebipõhise
registreerumisplatvormi väljavõttena või konverentsil osalejate allkirjaleht). Kindlasti peab
olema eristatud väliskülastajad ja Eestist pärit külastajad ning väliskülastajate osas esitatud
lisainfo, kas tegemist on delegaadi, ajakirjaniku, saatja või korraldusmeeskonna liikmete
andmetega.
Tõendamiseks ei sobi eelregistreerimise või müüdud osaluste/piletimüügi statistika, mis ei
kajastu tegelikult Eestisse saabunud väliskülastajate arve. Tõendusmaterjal tuleb toetuse
saajal koguda taasesitamist võimaldaval moel ning säilitada vastavalt Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse seaduse §-le 35 (toetuse väljamaksmise kuupäevast sõltuvalt umbes 4
aastat pärast toetuse viimast väljamakset). Juhul kui andmekogud on suured siis esitatakse
lõpparuandega tõendusmaterjaliks andmete koondtulemused. Dokumentide säilitamise
kohustus laieneb aga kõikidele andmetele, mistõttu on vajalik hilisemate kontrollide tarbeks
säilitada ka originaaldokumendid (nt registreerimisankeedid, küsimuste ankeedid jms).
Täpne tõendamise metoodika sõltub iga konverentsi korraldaja võimalustest väliskülastajate
arvude andmeid koguda, seetõttu kirjeldab iga taotleja taotlusvormil, millisel kujul on
andmete esitamine võimalik. Taotlusvormis kirjeldatud väliskülastajate arvu tõendamise
metoodika järgimine on kohustuslik, kuna see fikseeritakse taotluse rahuldamise otsuses.
Hilisem muutmine on võimalik aga selleks tuleb esitada EASi ametlik taotluse rahuldamise
otsuse muudatus.
2) Suureneb projekti elluviimisesse kaasatud turismiteenuste pakkujate arv, kes müüvad oma
teenuseid konverentsil osalevatele külastajatele
Kaasatud turismiteenuse pakkuja on turismiga seotud teenuseid pakkuv ettevõte (näiteks
majutuse, reisiteenuse, giiditeenuse, suveniiride või kohalike käsitöötoodete müüjad,

atraktsioonid jm teenuse pakkujad), kes teenindab konverentsi külastajaid ja arveldab
nendega otse. Pakutav teenus ei ole osalejatele tasuta ega sisaldu konverentsi hinnas.
Taotlusvormile sisestab taotleja ettevõtete andmed: ettevõtte nimi, registrikood, roll
väliskülastajate teenindamisel ning koostööpõhimõtete kirjeldus. Projekti kaasatud
turismiteenuse pakkujatest vähemalt 2 (vt määruse § 6 lg 2 p 8 või § 241) peavad olema
väikese või keskmise suurusega ettevõtted (VKE) vastavalt grupierandi määruse lisale I :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
VKE määramise juhendmaterjal: https://www.eas.ee/wpcontent/uploads/2021/03/VKE_definitsiooni_selgitus.pdf

Projekti korraldamisse kaasatud turismiteenuste pakkujate arv märgitakse toetuse rahuldamise
otsusesse ja seda on vaja peale projekti lõppemist tõendada.
Peale projekti lõppu esitab toetuse saaja lõpparuande, milles toetuse saaja toob välja ka
kaasatud VKE andmed: ettevõtte nimi, registrikoodi ja kaasamise põhimõtted.

