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IHKK STRATEEGIA  
2015 – 2022 
RAHASTUSVÕIMALUSED 

15.03.2016 ettevõtjate info- ja arengupäev 

Visioon	  

Aastal	  2022	  on	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  
tegevuspiirkond	  üleriigiliselt	  tuntud	  ja	  

väljapaistev	  turismiak-ivsuse,	  
valdkondadeülese	  koostöö	  ja	  kohalike	  
ressursside	  efekBivse	  kasutamise	  poolest	  

Eesmärgid	  

Vabaühendused on saavutanud majandusliku iseseisvuse ja 
mängivad olulist rolli piirkonnaüleste ühistegevuste 
algatamisel ning juhtimisel 

Elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja (kogukonna)teenuste 
arendamisel innovaatiliste lähenemiste kasutamine on taganud 
nende multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse 

Ettevõtluses kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas 
kasutamine ja valdkonna-ülene koostöö panustab otseselt 
piirkonna konkurentsivõime tõusu 

Valdkonna-üleste koostöövõrgustike käivitamise ja väliseid 
partnereid kaasava koostöö kaudu on juurutatud piirkonna 
omapära arvestavad koostöömudelid ning -tegevused. 
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¨ Visioon	  -‐>	  meetmeid	  läbivad	  horisontaalsed	  
prioriteedid	  

Toetusmeetmed 

¨  Meede 1 – Elukeskkonna arendamine 
Investeeringud elukeskkonna jaoks olulistesse avaliku 
kasutusega objektidesse (kultuuri- ja sporditaristu jms)  

¨  Meede 2 – Ettevõtluse arendamine 
Ettevõtluse arendamine (strateegia prioriteetide ja eesmärkide 
haakuvad tegevused ja investeeringud) 

¨  Meede 3 – Ühistegevuse arendamine 
Ühistegevuse arendamine, MTÜ-de iseseisvumine, piirkonna 
üleste ühistegevuste arendamine 

¨  Meede 4 – Piirkonnaülese koostöö arendamine 
Tegevusgrupi poolt elluviidavad piirkonnaülesed (sh 
rahvusvahelised) koostööprojektid 

Vahendite	  jagunemine	  
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Projektidele jagatavad toetussummad 

2 321 091 € 

Meede 1 
928 436 €  

Meede 2 

812 381 € 

Meede 3 

348 163 € 

Meede 4 

232 109 € 

2016 - 2019 

Projektidele jagatavad toetussummad 

554 685 € 

Meede 1 
286 289 €  

Meede 2 

187 877 € 

Meede 3 

80 519 € 

2016 

Meede 2 – Ettevõtluse arendamine 

Meetme üldeesmärk  
(vastab strateegia eesmärgile): 
 
Ettevõtluses panustab kohalike ressursside 
keskkonnaga kooskõlas kasutamine ja valdkonna-
ülene koostöö otseselt piirkonna konkurentsivõime 
tõusu. 
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Meetme üldeesmärk 

2-3 geogr. eristuva 
turismipiirkonna 

kaubamärki, mida 
kasutatakse süsteemselt 

sise- ja välisturismi 
arendamiseks 

Kohalik toit 
kaubandusvõrgus 
esindatud võrdselt 
piirkonna-välise 
toidukaubaga 

Tarbija on teadlik 
kohaliku toidu 

eelistest (sh läbi 
piirkondliku 
kaubamärgi 
kasutamise) 

Ettevõtlustegevus on 
loodussäästlik, innovaatiline 
ja väärindab optimaalselt 

kohalikku ressurssi 

Ettevõtjad on 
orienteeritud 

omavahelisele koostööle 
läbi koostöövõrgustike 
või -organisatsioonide 

Piirkonnas on toimiv 
sise- ja välisturule 

suunatud 
ühisturundustegevus 

Toetatavad tegevused 
¨  Kohalikul ressursil ja toorainel põhineva 

väikeettevõtluse arendamine; 
¨  Ühisturunduse ja koostöövõrgustike arendamisega 

seotud kulud (ühise nime/märgi all piirkonna jaoks 
olulistel sündmustel osalemine; piirkonna 
turundusmaterjalide koostamine; ühisturundust 
toetavad investeeringud); 

¨  Kohaliku toidu kättesaadavuse suurendamine. 

Mitte-toetatavad tegevused 
¨  Ehitusprojekteerimine; 
¨  Tööjõu rent; 
¨  Tooraine ostmine; 
¨  Üksikettevõte turunduskulud (eeldatud on, et kõik 

turundustegevused toimuvad ühiselt, kasutatakse 
piirkonnas väljatöötatud märgiseid ning 
turundustegevustes osaleb vähemalt 2 organisatsiooni); 

¨  Järgmiste EMTAK teise taseme koodide alla kuuluvad 
tegevused: 05 – 09; 64 – 66; 68 – 71; 78; 92. 
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Kes saab toetust taotleda? 
¨  Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsev VKE*: 

- Osaühing; 
- FIE; 
- Tulundusühistu; 
- Mittetulundusühing; 
- Sihtasutus; 
 

¨  Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju 
Koostöökoja piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid; 
 
*VKE – väike- ja keskmise suurusega ettevõtja 

Kui palju saab toetust taotleda? 
¨  Toetuse määr olenemata taotleja juriidilisest vormist 

on maksimaalselt 60% toetatava tegevuse 
abikõlblikust maksumusest; 
 

¨  Projektitoetuse miinimumsumma on 3000 eurot; 
 

¨  Projektitoetuse maksimumsumma on 60 000 eurot; 

Hindamiskriteeriumid 
Hindamiskriteerium Osakaal 

Finantsprognooside realistlikkus, projekti elluviimise  
tõenäosus ja teostatavus 
 

25 % 

Kohaliku ressursi kasutamine 20 % 

Taotlusdokumentide tehniline korrektsus 15 % 

Töökohtade loomine 10% 

Projekti tulemuse innovaatilisus / uuneduslikkus 10 % 

Uute toodete või teenuste lisandumine 10 % 

Projekti tulemusel tekkiv koostöö 10 % 
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Meede 1 – Elukeskkonna arendamine 

Meetme üldeesmärk 
(vastab strateegia eesmärgile) 
 
Elukeskkonna jaoks oluliste objektide ja 
(kogukonna)teenuste arendamisel innovaatiliste 
lähenemiste kasutamine on taganud nende 
multifunktsionaalsuse, turvalisuse ja jätkusuutlikkuse 

Meetme 
üldeesmärk 

Taristu haldamine on 
kuluefektiivne, jötkusuutlik, 

keskkonnasõbralik 
Toetust 
saanud 

objektid on 
multifunktsio-

naalsed 

Kahekordistunud külastuste 
arv toetust saanud avalikel 

objektidel 

Turvatunne 
piirkonnas on 

tõusnud 

Toetatavad tegevused 

¨  Mäluasutuste, kultuuri- ja spordirajatiste investeeringud – 
investeeringud hoonetesse (ehitus- ja renoveerimistegevus) 
ning hoonega seotud seadmetesse; funktsioonide 
mitmekesistamisele suunatud investeeringud; 
keskkonnasäästlike tehnoliigiate kasutuselevõtuks tehtavad 
investeeringud; matka- ja terviseradade rajamine ning 
viiadatamine; vaatamisväärsuste heakorrastamine jne; 

¨  Meetme eesmärkidega seotud tegevusteks vajalike 
väikevahendite soetamine; 

¨  Lairibaühenduste rajamine juhul kui see aitab kaasa 
meetme eesmärkide saavutamisele; 

¨  Piirkonna turvalisuse tõstmine – investeeringud ohutuse 
suurendamine (nt kogukonnale vajalikud turvaseadmed) 
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Meede 3 – Ühistegevuse arendamine 

Meetme üldeesmärk 
(vastab strateegia eesmärgile) 
 
Vabaühendused on saavutanud majandusliku 
iseseisvuse ja mängivad olulist rolli piirkonnaüleste 
ühistegevuste algatamisel ning juhtimisel 

Meetme 
üldeesmärk 

Projektitoetused moodustavad 
kuni 70% vabaühenduste 

vahenditest 
Tegevuste ja 
sündmuste 

läbiviimisel on 
kasutusel 

uuenduslikud 
lahendused ning 
kohalik ressurss 

Leader projektide kajastatus 
meedias on suurenenud 1/3 

võrra (vs eelmine 
prog.perioodiga) 

1-2 “bränd-
sündmust” iga 

KOV piirkonnas, 
mis kannavad 

edasi piirkonna 
traditsioone 

Toetatavad tegevused 

¨  Valla- ja piirkonnaüleste traditsiooniliste sündmuste 
korraldamine jms; 

¨  Tegevused ja investeeringud, mis aitavad 
suurendada vabaühenduste majanduslikku 
sõltumatust; 

¨  Rahva- ja pärandkultuuri traditsioonide 
talletamine ning arendamine; 

¨  Meetme eesmärkidega seotud tegevusteks vajalike 
väikevahendite soetamine. 
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Millal saab toetust taotleda? 
 
 
2016. aastal avaneb taotlusvoor mais 2016. 
Konkreetsed kuupäevad kinnitamisel. 

Millal saab toetust taotleda 2017 - 
2019? 

Taotlusvoorud on plaanitud iga-aastaselt avada 
järgmiselt: 

 
●  Meede 1: Elukeskkonna arendamine – II kvartal (aprill) 
●  Meede 2: Ettevõtluse arendamine  – I kvartal (veebruar) 
●  Meede 3: Ühistegevuse arendamine – I kvartal (veebruar) 

Aastate	  vahel	  raha	  jagunemine	  
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Soovituseks taotlejale 

¨  Äriplaani ja projekti hakka koostama juba täna; 
¨  Soovitame kindlasti külastada ettevõtlusnõustajat; 
¨  Koostööd ei tasu karta – üheskoos mõeldes sünnivad 

paremad lahendused; 

Infot leiad: 
www.idaharju.ee 

www.heak.ee 
www.eas.ee 

 

 
Rahvusvaheline koostööprojekt 

“Kestlik ettevõtlus maal” 

Projekti partnerid 

¨  3 Leader gruppi Eestist 
¨  3 Leader gruppi Soomest 
¨  2 Leader gruppi Lätist 



31/03/16	  

10	  

Tegevused 1: Avaüritus 

¨  Projekti avaüritus augustis 2016 
 
Räägime detailselt projekti planeeritavatest 
tegevustest, tutvume kõigi koostööpartneritega, 
korraldame töötubasid ja arutelusid jne. 
 
Toimumise koht: Ida-Harju Koostöökoja 
tegevuspiirkond (eeldatavasti Kose vallas) 

Tegevus 2: Ettevõtjate vahetused 

Eesmärk: luua ettevõtjate vahel otsekontakte; õppida 
üksteiselt; luua soodsad tingimused toote- ja 
teenusearenduseks, ühisturunduseks ja ekspordiks. 
 
- Vahetuse kestus ca 1 nädal. 
- Kaasa saab võtta oma ettevõttest (või kogukonnast) ühe 
noore. 
- Vahetuspäevik 
- Vahetuse järgne seminar Eestis. 

Tegevus 2: Ettevõtjate vahetused 

¨  Sihtgrupp: tegutsevad ettevõtjad, kellel on huvi 
väliskoostöö arendamise vastu.  

¨  Vahetuse toimumise aeg: 2017 
¨  Ettevõtjate arv: 8 (IHKK piirkonnast) 
 



31/03/16	  

11	  

Tegevus 3: Õppereisid 

¨  1 õppereis Soome (4-5 päeva) 
¨  1 õppereis Lätti (4-5 päeva) 

 
Eesmärk: projektipartnerite ja ettevõtjate 
külastamine, teise riigi ettevõtluskeskkonna ning 
projektikogemustega tutvumine jne. 
 
Sihtgrupp: ettevõtjad, kes ei soovivad tutvuda teise 
riigi kogemusega, leida koostööpartnereid. 
  

Tegevus 3: Õppreisid (vastuvõetavad) 

¨  1 õppereis Soomest 
¨  1 õppereis Lätist 

Eesmärk: Läti ja Soome ettevõtjad tulevad tutvuma 
Eesti ettevõtjatega, saavad ülevaate meie 
ettevõtluskeskkonnast ning projektikogemustest. 
 
Toimumise aeg: 2017 – 2018 (kõik õppereisid) 

Tegevus 4: Inspiratsioonipäevad 

¨  6 inspiratsioonipäeva (2 IHKK piirkonnas) 
 

¨  Sisu: kohtumine tuntud ettevõtjate/esinejatega, 
toodete ja teenuste tutvustused, arutelud 
ettevõtjatele olulistel teemadel, võrgustumine teiste 
ettevõtjatega. 
 

¨  Toimumise aeg: 2016 - 2018 



31/03/16	  

12	  

Tänan tähelepanu eest! 
 

Tiina Sergo 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 

Tel +372 56 945 871 
E-post: tiina@idaharju.ee 

www.idaharju.ee 


