
LEADER INFOPÄEV 
07.04.2016 Kosel 



Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  piirkond	  

2014	  -‐	  	  

Aegviidu,	  Anija,	  Kose,	  Raasiku	  
	  

1223,74	  km2	  

	  
18	  302	  elanikku	  

102	  küla	  
8	  alevikku	  

1	  vallasisene	  linn	  
	  



Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  eesmärk	  
	  

Moodustunud	  ühtses	  tegevuspiirkonnas	  (edaspidi	  
piirkond)	  kohaliku	  elu	  arendamine	  ning	  kohaliku	  

initsia0ivi	  toetamine	  lähtuvalt	  piirkonna	  vajadustest	  
ja	  huvidest,	  piirkonna	  strateegia	  koostamine	  ja	  

elluviimine	  tuginedes	  kolme	  erineva	  sektori	  (avalik-‐,	  
era-‐	  ja	  mi?etulundussektor)	  partnerlusele.	  



TAOTLEMINE 

2016. aasta taotlusvoor on avatud 
 

9 – 16. mai 2016 

 

NB! Nõustamine enne taotluse esitamist on 
kohustuslik! 



 
 

IDA-HARJU KOOSTÖÖKOJA 
STRATEEGIA  
2015 – 2022 

MEETMED 



Visioon	  

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

väljapaistev	  turismiak0ivsuse,	  
valdkondadeülese	  koostöö	  ja	  kohalike	  
ressursside	  efekDivse	  kasutamise	  poolest	  



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 



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 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 tehnoloogiate 
kasutuselevõtuks tehtavad investeeringud; matka- ja 
terviseradade rajamine ning viidastamine; 
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) 



Mitte-toetavad tegevused 

¨  Investeeringud objektidesse, mis projekti tulemusel 
ei saavuta täielikult eesmärki (st jäävad pooleli 
ning vajavad tervikliku toimivuse tagamiseks 
jätkuinvesteeringuid); 

¨  Korteriühistute investeeringuid eraomandit 
väärtustavasse tegevusse (katuste ja fassaadide 
remont jms); 

¨  Investeeringuid piirkonnast väljaspool asuvatesse 
objektidesse; 

¨  Ehitusprojekteerimine. 



Kes saab toetust taotleda? 

¨  Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsev: 
-  MTÜ; 
-  SA; 
-  KOV; 

 
¨  Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju 

Koostöökoja piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid; 
 

¨  Taotlejaks ei saa olla erakond, äriühing ega välisriigis 
registreeritud organisatsioon. 



Kui palju saab toetust taotleda? 

Toetuse määr olenemata taotleja juriidilisest vormist 
on maksimaalselt 80% toetatava tegevuse 
abikõlblikust maksumusest; 
 
Toetuse määr taristuinvesteeringute (sh 
lairibaühenduse) ning ettevõtjale kõigi tegevuste 
puhul maksimaalselt 60%; 
 
Projektitoetuse miinimumsumma on 5000 eurot; 
Projektitoetuse maksimumsumma on 80 000 eurot; 



Hindamiskriteeriumid (meede 1) 

Hindamiskriteerium Osakaal 

Objekti vajalikkus/olulisus piirkonnas 
 

25 % 

Investeeringu mõju probleemi lahendamisele 20 % 

Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus 20 % 

Multifunktsionaalsus  20% 

Taotlusdokumentide tehniline korrektsus 10 % 

Projekti omafinantseeringu määr 5 % 



Meede 2 – Ettevõtluse arendamine 

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



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. 



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 % 



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. 



Mitte-toetatavad tegevused 

¨  Võistlus- või treeningriietus (v.a esinemisriietus 1x 
kollektiivi kohta programmperioodi jooksul); 

¨  Osalemine välisreisidel, sh spordivõistlustel (v.a kuni 
26 aastaste (k.a.) noortegrupid ja juhul kui välisreisil 
osalemine panustab otseselt strateegia eesmärkide 
saavutamisse); 

¨  Maakondlikud sündmused (v.a juhul kui korraldajate 
hulgas on IHKK piirkonna organisatsioon või sündmus 
toimub IHKK territooriumil); 

¨  Väga kitsale sihtgrupile suunatus tegevused ja 
investeeringud; 

¨  Organisatsiooni püsikulud; 
 



Kes saab toetust taotleda? 

¨  Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsev: 
- Kohalik omavalitsus (KOV); 
- Mittetulundusühing (MTÜ); 
- Sihtasutus (SA); 
- Ettevõtja (OÜ, FIE, TÜ). 
 

¨  Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju 
Koostöökoja piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid; 
 

¨  Taotlejaks ei saa olla erakond ega välisriigis 
registreeritud organisatsioon. 



Kui palju saab toetust taotleda? 

¨  Toetuse määr olenemata taotleja juriidilisest vormist 
on maksimaalselt 80% toetatava tegevuse 
abikõlblikust maksumusest; 
 

¨  Toetuse määr laatade ja festivalide korraldamisel 
ning ettevõtjale kõigi tegevuste puhul 
maksimaalselt 60%; 
 

¨  Projektitoetuse miinimumsumma on 2000 eurot; 
Projektitoetuse maksimumsumma on 10 000 eurot; 



Hindamiskriteeriumid (meede 3) 

Hindamiskriteerium Osakaal 

Projekti vajaduse põhjendatus 20 % 

Projekti mõju piirkonna koostööle ja kaasatusele 
(sealhulgas kohaliku ressursi kasutusele) 

15 % 

Eelarve põhjendatus 15 % 

Projekti omafinantseeringu määr 10% 

Taotleja ja tegevuste jätkusuutlikkus 10 % 

Sihtrühmade selgus 10 % 

Teavitustegevuste olemasolu, teostatavus ning 
teavitustegevuste asjakohasus 

10 % 

Taotlusdokumentide tehniline korrektsus 10% 


