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Rahastamislepingu nr 121 täitmisega seotud juhised
Lugupeetud Madis Reinup
Vastavalt rahastamislepingu nr 121 punktile 8.1 pöördusite Maaeluministeeriumi poole juhiste
saamiseks seoses COVID kriisimeetmete rakendamisega.
Vastavalt 12.06.2020 seisuga on Teie seireandmete põhjal taotletud COVID laene summas 82
mln eurot. Otsuseid olete laenu osas teinud 19 mln euro ulatuses ning välja maksnud laene 9
mln eurot. Tulenevalt olukorrast, kus COVID-19 põhjustatud koroonaviiruse levikuga seotud
kriisi leevendamiseks mõeldud eelarvelised vahendid 100 mln euro ulatuses laenude andmiseks
on suure nõudluse ja vajaduse tõttu esitatud taotluste kohaselt otsakorral, esitame
ministeeriumipoolsed juhised. Eesmärk on tagada kriisi leevendamiseks mõeldud laenuraha
sihipärane ja sujuv kasutamine kuni käesoleva aasta lõpuni ning motiveerida krediidi- ja
finantseerimisasutusi panustama ettevõtjate olukorra parandamisse ja majanduse elavdamisse.
Maaeluministeeriumi juhis nr 1: rakendada rahastamislepingu nr 121 kohast COVID-19
laenu bio- ja maamajanduse ettevõtjatele järgmiselt (juhis seotud lepingu nr 121 lisa punktiga
2.6):
 kuni 1 mln euro suuruse laenu annab MES ettevõtjale ilma, et ettevõtja peaks kaasama
teiste krediidi- või finantseerimisasutuste rahalisi vahendeid;
 üle 1 mln euro suuruse laenu korral annab MES otselaenuna 1 mln eurot (vastavalt
esimesele punktile) ning ülejäänud otselaenu osa kujuneb selliselt, et MES annab kuni
50% summast, mis ületab 1 mln eurot, seejuures MESi laenu kogusumma ei tohi ületada
2 mln eurot. Ülejäänud vähemalt 50% summast peab ettevõtja laenama krediidi- või
finantseerimisasutuselt või muult sihtasutuse poolt aktsepteeritud laenajalt nii, et
krediidi- või finantseerimisasutus või muud laenajad lisavad MESi poolt antava laenuga
võrdse või suurema laenu või muu rahalise kohustuse võlakohustuste kogusumma
katmiseks;
o näide 1: kui laenu suurus on 1,5 mln eurot, siis MESi otselaen on 1 mln ja
ülejäänud 500 000 euro suurune laenu osa jaguneb järgmiselt: MESi osa (kuni
50% 1 mln eurost ületatavast summast) 250 000 eurot ja krediidiasutuse osa
(ülejäänud vähemalt 50%) 250 000 eurot;
o näide 2: kui laenu suurus on 5 mln eurot, siis ettevõtja laenusumma kujuneb
järgmise valemi alusel: MES otselaen 1 mln eurot + MESi poolne kuni 50%
suurune otselaenu osa summast, mis ületab 1 mln eurot, seejuures arvestades, et
MESi laenu kogusumma ei tohi ületada 2 mln eurot ehk siis 1 mln eurot +
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krediidiasutuse vähemalt 50%line panus summast, mis ületab 1 mln eurot ehk
siis 3 mln eurot.
kohaldada juhist nii käibe- kui ka investeerimislaenude korral kõigile laenutaotlustele,
mille osas otsuseid veel ei ole tehtud;
rakendada eelpool kirjeldatud skeemi kõigile sektoritele ühetaoliselt, tegevusvaldkonna
erisusi mitte rakendada.

Maaeluministeeriumi juhis nr 2: rakendada rahastamislepingu nr 121 kohast COVID-19
laenu bio- ja maamajanduse ettevõtjatele intressi osas järgmiselt (juhis seotud lepingu nr 121
lisa punktiga 2.11):
 käibe- ja investeerimislaenude korral on intress vastavalt tagatise suurusele 2-4%
esimesel 24 kuul, hiljem on intress vahemikus 4-6%;
 kohaldada juhist kõigile laenutaotlustele, mille osas otsuseid veel ei ole tehtud;
 rakendada eelpool kirjeldatud skeemi kõigile sektoritele ühetaoliselt, tegevusvaldkonna
erisusi mitte rakendada.
Maaeluministeeriumi juhis nr 3: selleks, et soodustada käenduste kasutamist, rakendada
rahastamislepingu nr 121 kohast COVID-19 käendustasude alandamise reservi bio- ja
maamajanduse ettevõtjatele järgmiselt (juhis seotud lepingu nr 121 punktiga 2.6):
 rakendada tagatistasu alates 0,3%-st;
 kohaldada juhist kõigile sektoritele ühetaoliselt, tegevusvaldkonna erisusi mitte
rakendada.
Maaeluministeeriumi juhis nr 4: laenude ja käenduste hinnastamispoliitika tuleb üle vaadata
iga kuu, et operatiivselt reageerida majanduse muutustele. Käesolevad juhised kehtivad kuni
koostöös hindame uuesti olukorda ning võtame vastu uued või täiendatud juhised.
Lisaks täpsustame lepingu lisa punkti 2.12 rakendamist, mille kohaselt tuleb iga finantstoote
portfelli kantud abiga laenu puhul arvutada brutotoetusekvivalent kasutades Euroopa
Komisjoni viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodit. See säte kehtib, kui annate
vähese tähtsusega abi ja riigiabi komisjoni määruste (EL) nr 1407/2013 , (EL) nr 1408/2013,
(EL) nr 651/2014 (artiklid 14, 40, 41, 46, 47, 53, 55), (EL) nr 702/2014; (EL) nr 1388/2014
alusel. Muul juhul lähtuda Euroopa Komisjoni teatises „Riigiabi ajutine raamistik majanduse
toetamiseks praeguses COVID-19 puhangu kontekstis“ sätestatust. Vastavad sätted on
kirjeldatud lepingu punktis 3.
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