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SELETUSKIRI 
keskkonnaministri käskkirja „Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna nr 8 „Roheline infrastruktuur ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“ meetme tegevuse 8.1.6 “Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive” raames ja meetme tegevuste 2015-2023 tegevuskava ning eelarve kinnitamine“ juurde




Sissejuhatus

Käskkiri kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 16 lõike 1 alusel. Käesoleva käskkirja lisaga reguleeritakse toetuse andmist meetme tegevuse 8.1.6 „Kaitstavate liikide ja elupaikade inventuurid ja andmehõive“ elluviimiseks Keskkonnaameti (edaspidi KeA) poolt. 

Käskkirja ja selle seletuskirja koostasid Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist Marika Erikson (e-post: marika.erikson@envir.ee, telefon 626 2880), välisfinantseerimise osakonna rakenduskava büroo juhataja Külli Tammur (e-post: kulli.tammur@envir.ee, tel: 626 2955) ja välisfinantseerimise osakonna rakenduskava büroo jurist Rene Lauk (e-post: rene.lauk@envir.ee, tel: 626 2948).

Toetust antakse toetuse andmise tingimusi reguleeriva rakendusasutuse juhi käskkirja alusel vastavalt perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõikele 1, mis kohustab valima rakendusskeemiks toetuse andmise rakendusasutuse juhi käskkirja alusel, kui tegevuste elluviijaks on rakendusasutuseks olev ministeerium.

Käskkirja sisu ja võrdlev analüüs

Käskkirja lisa punktiga 1 sätestatakse reguleeritav valdkond, mille raames toetust antakse. Toetust antakse kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi paranemisele suunatud tegevustele.

Käskkirja lisa punktiga 2 sätestatakse toetuse andmise eesmärk. Toetuse andmise eesmärk on parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit ning selle seadmisel ning sõnastamisel on järgitud rakenduskavas kokkulepitud eesmärki ning selle kujunemise loogikat (http://www.struktuurifondid.ee/public/Rakenduskava.pdf lk 134 jj). Euroopa nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitsest (edaspidi loodusdirektiiv) eesmärk on üle-euroopaliselt ohustatud liikide ja elupaikade soodsa seisundi saavutamine. Aastal 2013 Euroopa Komisjonile esitatud aruande järgi on Eestis Euroopa Liidu ohustatud elupaigatüüpe 60 ja 99 liiki, millest soodsas seisundis on vaid 52% elupaigatüüpidest ja 54% liikidest. Euroopa Liidu elurikkuse strateegia esimene eesmärk on seotud liikide ja elupaikade seisundi parandamisega ja sätestatud on, et aastaks 2020 peavad seisundi hinnangud paranema 100% elupaigatüüpidel ja 50% liikidel. Riigisiseselt on looduskaitse arengusuunad kinnitatud  Vabariigi Valitsuse 26.07.2012. a korraldusega nr 332 Looduskaitse arengukava (edaspidi LAK) aastani 2020, mille teine põhieesmärk on tagada liikide ja elupaikade soodne seisund ning maastike mitmekesisus, nii et elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna. Toetuse andmise eesmärk on panustada nii loodusdirektiivi, Euroopa Liidu elurikkuse strateegia esimese eesmärgi kui ka LAK-i teise põhieesmärgi täitmisesse.

Looduskaitse arengukavas aastani 2020 on märgitud: ohustatud ja väheuuritud liikide ning elupaigatüüpide seisundi selgitamine ning andmete perioodiline uuendamine on üheks elurikkuse säilitamise põhieelduseks. Samuti on öeldud, et erinevates andmebaasides olevad loodusandmed peavad olema koos kasutatavad. Selleks on vajalik seni eraldiseisvate andmekogude struktuuride, andmekoosseisude ja funktsioonide (nii kasutamise kui eesmärkide mõttes) analüüs ja liidestamine. Vajalik on juba kasutuses olevate rakenduste edasine arendus, et tagada andmete efektiivne kasutamine. Samuti tuleb tagada looduskaitse andmeid haldavate andmebaaside infovahetus muude vajalikku taustainfot haldavate andmebaasidega. Eesmärgiks on tagada andmete kättesaadavus ning tõhustada kogutud andmetest info tootmist erinevatele kasutajagruppidele suunatud ülevaadete ja analüüside näol.

Üldiste valikukriteeriumite analüüs
Analüüs on tehtud üldiste valikukriteeriumide lõikes.

Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele 
Kriteeriumi täitmiseks on käskkirjas toetatavad tegevused sätestatud selliselt, et need panustavad otseselt meetme eesmärkide täitmisse ehk kui projekt on toetatava tegevuse elluviimiseks, panustab ta juba meetme eesmärgi täitmisse. Abikõlblikud kulud on esmajärgus piiratud nõudega, et juhul kui projekti raames tehakse kulusid, mis ei ole meetme eesmärgi saavutamiseks vajalikud, ei loeta neid kulusid abikõlblikuks. Projekti tulemuste kestlikkuse  tagamise eest vastutavad projekti elluviija koos partneritega. Projektid panustavad otseselt meetme tulemusnäitajasse.

Projekti põhjendatus
Projekti põhjendatust kirjeldatakse eelnõu seletuskirja osas, kus kirjeldatakse toetuse andmise eesmärki.

Projekti kuluefektiivsus
Projekti koostamisel on tõendatud projekti kulude vajalikkust ja mõistlikkust ning seda on analüüsitud projekti tegevuste lülitamisel eelarvesse. Viimase nõude täitmist hinnatakse täiendavalt kulude abikõlblikkuse hindamisel. Projekti järgselt tagatakse toetuse abil rajatud/soetatud vara sihtotstarbelise kasutamine, säilimine ja uuendamine vara omanike poolt. 

Elluviija suutlikkus projekti ellu viia

Elluviijaks volitatakse Keskkonnaamet (edaspidi elluviija). Keskkonnaamet on riiklike keskkonna- ja looduskaitse eesmärkide elluviija. Keskkonnaameti põhimääruse järgi on ameti üks tegevusvaldkondadest riigi looduskaitse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine. Ameti ülesanne on Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määratud kaitstavate loodusobjektide valitsemine,  loodusobjektide teadus- ja uurimistööde korraldamine,  kaitsealuste liikide ohustamise vältimiseks kaitsemeetmete rakendamine. Keskkonnaameti partnerid on Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Keskkonnaagentuuri ülesandeks põhimääruse järgi on koguda, töödelda, analüüsida ja avalikustada looduse ja looduskaitse andmeid, täita riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning pidada looduskaitse valdkonna andmekogusid. Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse tegevusvaldkonnaks on Keskkonnaministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine. 

Projektiga lisanduvate ülesannete efektiivseks elluviimiseks palgatakse projektijuht või korraldatakse ja jagatakse olemasolevate spetsialistide töö ümber selliselt, et osaliselt hakatakse põhitöö kõrvalt panustama ka projekti juhtimisse.

Projekti mõju läbivatele teemadele 
Vastav analüüs sisaldub seletuskirjas eraldiseisvalt ning kajastab meetme mõju läbivatele teemadele teemade puhul, millega on eelnevalt kaardistatud puutumus.

Käskkirja lisa punktiga 3 sätestatakse toetatavad tegevused. Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:

Kaitstavate liikide ja elupaikade inventeerimine. 
Tegevuse käigus inventeeritakse kaitstavaid ja loodusdirektiivi ning linnudirektiivi liike ja elupaigatüüpe. Tegevuse tulemusena saadakse informatsiooni liikide ja elupaikade seisundi ja neis aja jooksul toimunud muutuste kohta. Andmed on aluseks investeeringute ja seisundi parandamiseks vajalike tegevuste planeerimisel. Tegevuse käigus tehakse välitöid, viiakse kogutud andmed vajalikku formaati ja edastatakse andmed andmebaasidesse kandmiseks. Tegevuse ulatus on üleriigiline ja plaanis läbi viia 2022. aastaks.

Liigi ja elupaiga leviku mudelite väljatöötamine ning liikide ja elupaikade andmete kaasajastamine andmebaasides.

Liikide elupaiga ehk leviku statistilised mudelid kirjeldavad, kuidas keskkonnamuutujad assotsieeruvad liigi geograafilise levikuga. Mudelite loomisel kasutatakse üha enam masinõppe meetodeid ning meetodeid, mis kasutavad ainult liigi esinemiskoha parameetreid. Elupaigamudeli olulisim väljund on prognooskaart. See iseloomustab liigi esinemise tõenäosust. Tervikliku prognooskaardi põhjal on võimalik saada ülevaade liigi 1) elupaikade levikust; 2) võimalikest uutest leiukohtadest; 3) liigi elupaiga sidususest; 4) sobiva elupaiga pindalast. Tegevuse käigus töötatakse välja liikide leviku prognoosmudelid ja genereeritakse prognoos levikukaardid. 

Prognooskaardi põhjal on võimalik efektiivsemalt planeerida liigi inventuure või kontrollida, kas mingil alal on vajadust läbi viia antud liigi inventuuri. Prognooskaardid on täiendavaks abimaterjaliks otsuste tegemisel ja tegevuste planeerimisel. 

Liigi ja elupaiga leviku mudelite väljatöötamisel on olulised korrektsed alusandmed. Selleks on vaja liikide ja elupaikade andmeid kaasajastada andmebaasides. Erinevate välitööde käigus on kogunenud andmeid, mis vajavad enne andmebaasidesse kandmist täpsustamist ja sobivasse formaati viimist. Samuti on andmebaasides andmeid, mis ei ole enam ajakohased. Tegevuse tulemusena paraneb andmete kvaliteet andmebaasides. Tegevuse käigus viiakse andmed vajalikku formaati, vajadusel tehakse andmete täpsustamiseks välitöid ja edastatakse andmed andmebaasidesse kandmiseks. 

Tegevuse ulatus on üleriigiline ja plaanis läbi viia 2022. aastaks.



Andmebaaside arendamine. 
Tegevuse käigus ajakohastatakse andmebaase vastavalt muutunud vajadustele, luuakse uusi võimalusi andmete esitamiseks ja töötlemiseks. Tulemuseks on paranenud liikide ja elupaikade info liikumine ja kättesaadavus, mis loob eelduse elupaikade ja liikide seisundi objektiivseks hindamiseks ja parandamiseks. Tegevuse ulatus on üleriigiline ja plaanis läbi viia 2022. aastaks.

Tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele
Võrdsed võimalused 

Kuna meetme tulemusena loodavad andmeedastusmoodul, liikide ja elupaikade leviku mudelid ning inventuuride andmed on kõigile võrdselt kättesaadavad ja kasutatavad, tagab see kõigi suhtes võrdse kohtlemise, sõltumata soost ja rahvuslikust kuuluvusest. I ja II kaitsekategooria liikide andmete kättesaadavust piirab ainult Looduskaitseseadus, mille järgi nende liikide täpsete leiukohtade avaldamine massiteabevahenditest on keelatud.

Regionaalareng

Inventuuride planeerimisel arvestatakse  kaitsealade kaitsekorralduskavadega ja liigi tegevuskavadega. Tegevused toimuvad üle-eestiliselt. Kuna tegevused toimuvad kaitsealadel ja liigi leiukohtades mille regionaalne paiknemine sõltub loodusväärtuste asukohast, siis ei ole võimalik arvestada regionaalset mõõdet toetuste suunamisel või jaotamisel näiteks maakondade lõikes.

Riigivalitsemine
Meede panustab eesmärki tagada kvaliteetsed ja hästi ette valmistatud eelnõud. Toetuse andmise tingimuste väljatöötamisel on tuginetud valdkondlikele analüüsidele investeeringuvajadustest, õigusaktidest tulenevatele prioriteetidele. Meetme väljatöötamisse on kaasatud valdkondlikud eksperdid ning erinevaid huvigruppe esindavad katusorganisatsioonid ning partnerid valitsusasutustest. Laiapõhjaline kaasamine tagab huvigruppide seisukohti arvestava ning läbimõeldud eelnõu väljatöötamise.

Käskkirja lisa punktiga 4 sätestatakse toetatavate tegevuste elluviimisega saavutatav tulemus ning selle saavutamist kirjeldavad tulemus- ja väljundinäitajad. Projekti näitajad on seostatud tegevustega tabeli formaadis põhimõttel, et iga päises toodud tegevusele järgnevad just selle tegevusega seostuvad näitajad, mida on võimalik mõõta kõikide toetatavate projektide juures, mis eeldab mõnevõrra üldisemat sõnastust. Projekti tulemusena inventeeritakse 94 000 hektarit kaitstavaid elupaigatüüpe ja liigi elupaiku, töötatakse välja 5 liigi leviku mudelit, luuakse 1 andmeedastusmoodul.

Nimetatud tegevuste tulemuseks on paranenud informatsioon kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi kohta, mis aitab kaasa rakenduskavas nimetatud indikaatorite sihttaseme saavutamisele. Meetme algtaseme aluseks olnud eelmise loodusdirektiivi aruanne koostati mõnede liikide ja elupaigatüüpide osas osaliselt  eksperthinnangutele tuginedes. Täpsemad andmed liikide ja elupaikade kohta võimaldavad anda adekvaatsema hinnangu nende seisundi kohta üle-Eestiliselt ning senise kaitse tulemuslikkuse kohta, samuti aitab see planeerida seisundi parandamiseks investeeringute tegemist ja on aluseks kaitsekorralduse parandamisel.
Kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit hinnatakse vastavalt loodusdirektiivile järgmiselt. Seisund võib olla soodne või ebasoodne. Ebasoodne seisund jaguneb omakorda ebapiisavaks ja halvaks. Ebapiisav ja halb seisund jagunevad omakorda halvenevaks, stabiilseks ja paranevaks. Kokkuvõttes on seisundi hindamise skaala liikudes paremuse suunas järgmine: halb ja halvenev; halb; halb ja paranev; ebapiisav ja halvenev; ebapiisav; ebapiisav ja paranev; soodne. Seisund võib olla ka teadmata. Seisundit hinnatakse üle-eestiliselt elupaikade levilale, pindalale, struktuurile ja funktsioonidele ning tulevikule. Liikide puhul hinnatakse seisundit liikide levilale, asurkonnale, elupaigale ja tulevikule. Loodusdirektiivi 2013. aastal esitatud aruande põhjal on Soodsas seisundis 53, ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 8, teadmata 11 liiki. Elupaigatüüpidest on soodsas seisundis 31, ebapiisavas seisundis 27, halvas seisundis 3 elupaigatüüpi. Meetme eesmärgiks on vähemalt 12 liigi seisundi parandamine ja teiste liikide seisundi säilitamine ning 7 elupaigatüübi seisundi parandamine ning teiste elupaigatüüpide seisundi säilitamine. 

Käesoleva käskkirja lisa alusel elluviidavate tegevuste tulemused panustavad otseselt rakenduskava eesmärgi saavutamisse – toetuse andmise eesmärk ja rakenduskava eesmärk on kattuvad. Programmi alusel kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi hindamine kannab endas eesmärki parandada kaitstavate liikide ja elupaikade seisundit, omades paremat ülevaadet hetkeolukorrast, andmestikust ning sidudes erinevad süsteemid omavahel terviklikuks andmevõrguks. Programmi tulemuste saavutamist hinnatakse programmi elluviimise järel lähtudes selles sätestatud väljundi- ja tulemusnäitajatest ning nende sihttasemete saavutusmääradest.

Käskkirja lisa punktiga 5 sätestatakse projekti elluviimise korraldajad. Rakendusasutus on Keskkonnaministeerium ja rakendusüksus on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tegevuste elluviijaks volitatakse Keskkonnaamet. Keskkonnaameti põhimääruse järgi on ameti üks tegevusvaldkondadest riigi looduskaitse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine. Keskkonnaameti ülesanne on Vabariigi Valitsuse ja keskkonnaministri määratud kaitstavate loodusobjektide valitsemine,  loodusobjektide teadus- ja uurimistööde korraldamine,  kaitsealuste liikide ohustamise vältimiseks kaitsemeetmete rakendamine. Keskkonnaameti partnerid on Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Keskkonnaagentuuri ülesandeks on koguda, töödelda, analüüsida ja avalikustada looduse ja looduskaitse andmeid, täita riigisisest ja rahvusvahelist aruandluskohustust ning pidada looduskaitse valdkonna andmekogusid. Infotehnoloogiakeskuse tegevusvaldkonnaks on Keskkonnaministeeriumi ja selle valitsemisala asutuste info- ja sidesüsteemide arendamine ja haldamine. 

Projekti elluviimise paremaks koordineerimiseks moodustab projekti elluviija projekti juhtrühma, mis koosneb elluviija, partnerite ja Keskkonnaministeeriumi esindajatest. Juhtrühmas ei osale kontrolli funktsiooni täitvad ametnikud. Keskkonnaministeeriumi osalus on vajalik toetuse andmise tingimuste tõlgendamiseks ning vastava valdkonna ekspertide teadmiste kasutamiseks. Juhtrühma töö pole tasustatav. Juhtrühm kinnitab igal aastal detailsema tegevuskava ja aastaeelarve ning kiidab heaks vahearuanded ja lõpparuande.  

Käskkirja lisa punktiga 6 sätestatakse abikõlblikkuse periood. Tegevuste abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2015 ning lõppeb hiljemalt 31. detsembril 2023. aastal. 

Käskkirja lisa punktiga 7 sätestatakse tegevuste eelarve. Tegevuskava ja eelarve üheks aastaks kinnitab projekti juhtrühm iga aasta 5. veebruariks. 2015. a tegevuskava ja aastaeelarve kinnitatakse 30 päeva jooksul toetuse andmise tingimuste kehtestamisest. Tegevuste jätkusuutlikkuse tagavad Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Tegevuste maksumuse hindamisel on arvestatud seniste analoogiliste projektide maksumusega. Tegelikud hinnad kujunevad välja riigihangete tulemusel.

Käskkirja lisa punktiga 8 sätestatakse kulude abikõlblikkus. Abikõlblikud on projekti kulud, mis tehakse toetatavate tegevuste elluviimisel ja meetme ning projekti eesmärkide saavutamiseks. Tegevuste elluviimiseks on abikõlblikud kulud, mis on seotud kaitstavate liikide ja elupaikade inventuuride planeerimise ja läbiviimisega, liikide ja elupaikade andmete kaasajastamisega andmebaasides, liigi ja elupaiga leviku mudelite väljatöötamisega, kogutavate andmete haldamisega seotud andmebaaside arendamisega ning eelpool nimetatud tegevustega seotud personalikulud. Samuti on abikõlblikud erivahendid, mis on vahetult vajalikud leviku mudelite ja inventeerimistöödega, nagu lidarandmete töötluse tarkvara,    GPS-id, ultraheli detektorid jne, mida saab hiljem ka kordusinventuuride ja seire korraldamisel sihtotstarbeliselt kasutada.

Rakendusüksus hindab iga kuludokumendi puhul abikõlblikkust eraldi ning iga tekkinud kulu peab olema põhjendatud, mõistlik ja vajalik just selle tegevuse raames, milleks toetust on saadud. Abikõlblikkuse aluseks ei ole vaid õigusaktis kulu abikõlblikuna määratlemine

Käskkirja lisa punktiga 9 sätestatakse toetuse maksmise tingimused ja kord. 

Käskkirja lisa punktis 10 viidatakse struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 nimetatud toetuse saaja kohustustele, kuna toetatava tegevuste elluviijale kohalduvad toetuse saaja kohustused. Lisaks tulenevad toetuse saajale kohustused struktuuritoetuse seaduse alusel antud õigusaktidest ning käesoleva käskkirja lisast (näiteks aruannete esitamisega seonduv). Samuti viidatakse struktuuritoetuse seaduse §-s 25 nimetatud partneri kohustustele.

Käskkirja lisa punktiga 11 sätestatakse tegevuste elluviimise seire korraldus. Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse § 14 punkt 15 sätestab vajaduse toetuse andmise tingimustes määratleda toetuse kasutamisega seotud teabe, dokumentide ja aruannete esitamise kord. Korra sätestamise eesmärk on anda tegevuse elluviijale ülevaade, millist informatsiooni ta projekti elluviimisega seonduvalt peab koguma ning esitama. Käskkirjaga sätestatakse tegevuse elluviijale kohustus esitada projekti vahearuanded ning lõpparuanne, fikseerides aruandlusperioodi ning aruannetes sisalduv miinimuminformatsioon. Aruannete eesmärk on regulaarselt seirata projekti edenemist, eesmärkide poole liikumist ning tulemuste saavutamist, samuti avastada võimalikke probleeme elluviimisel. Projektide vahe- ja lõpparuanded on sisendiks ka rakenduskava seirearuande koostamisel ning ülevaadete esitamisel kogu rakenduskava tulemuste saavutamisest.

Käskkirja lisa punktiga 12 sätestatakse tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmise kord. 

Käskkirja vastavus EL õigusele
Käskkirja koostamisel on järgitud järgmisi EL-i määruseid:
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted ühisesse strateegilisse raamistikku kuuluvate fondide – Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi – kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1083/2006; 
	Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1300/2013, mis käsitleb Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1084/2006.


Käskkirja mõju 
Käskkirjaga reguleeritava projekti tulemused aitavad kaasa kaitstavate liikide ja elupaikade seisundi objektiivsele hindamisele ja parandamisele ning LAK eesmärkide täitmisele. Käesoleva käskkirja koostamise hetkel teadaoleva informatsiooni põhjal hindame, et meetme eelarve vahenditega saavutatakse mõõdikutele seatud sihttasemed.

Käskkirja kooskõlastamine
Käskkiri koos lisade ja seletuskirjaga esitatakse kooskõlastamiseks Rahandusministeeriumile, Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 valdkondlikule juhtkomisjonile, samuti läbivate teemade eest vastutavatele asutustele.

