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NÕUDED TAOTLEJALE JA
PROJEKTI TEGEVUSTELE
07.04.2016 Kosel

Toetustaotluse menetlusskeem
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Nõuded taotlejale (1)
¨

¨

¨

Projektitoetuse taotleja peab järgima tegevusgrupi
strateegia meetmes taotlejale kehtestatud nõudeid;
Meetmelehtedes on nõue, et taotleja peab taotluse
tegevusgrupile esitamise hetkel täitma KÕIKI
Leader määruses toodud nõudeid.
LISAKS peab taotleja täitma täiendavalt
tegevusgrupi poolt meetmelehega esitatud nõudeid.
¤

Tegevusgrupil on õigus kitsendada LEADER-määruse
nõudeid vastavalt strateegia eesmärkidele

Nõuded taotlejale (IHKK)
¨

¨

¨

¨

¨

Iga taotleja saab esitada meetme ühte vooru ühe
projektitoetuse taotluse;
Projektitoetuse taotleja peab olema tegutsenud
vähemalt 6 kuud;
Projektitoetuse taotlemise hetkel ei tohi olla pooleli
sama meetme raames toetatud projekte;
Projektitoetuse taotleja peab esitama tegevusgrupi
poolt kehtestatud vormil projekti kirjelduse ja eelarve;
Projektitoetuse taotlejal ei tohi taotluse tegevusgrupile
esitamise hetkel olla 30 eurot ületavat riiklikku
maksuvõlga.
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Nõuded taotlejale (IHKK)
¨

¨

¨

¨

¨

Ehitustegevust sisaldava projekti puhul peab taotleja koos
taotlusdokumentidega esitama ehitusloa või ehitusteatise (juhul kui
see on nõutav Ehitusseadustiku kohaselt);
Taotleja peab läbima nõustamise kohaliku tegevusgrupi poolt
kinnitatud nõustaja juures, kes annab nõustamise läbimise kohta
vastava kinnituskirja (mis peab olema lisatud taotlusdokumentidele);
Meetme 2 puhul peab esitama äriplaani (investeeringuprojektide
puhul) või turundusplaani (turundustegevuste puhul);
Projektitoetuse taotleja peab koos taotlusdokumentidega esitama
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta
aruande (kontserni puhul konsolideeritud majandusaasta aruande);
Kohustus peale projekti lõppu täita ja esitada tegevusgrupi poolt
etteantud vormil seirearuanne;

Nõuded taotlejale (määrus 1)
¨

¨

¨

¨

Taotleja täidab kõiki strateegia meetmelehes toodud
nõudeid;
Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või on see ajatatud ning
ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on
möödunud, tasutud ettenähtud summas;
Taotleja ei ole saanud ega taotleja samal ajal sama
tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust
riigieelarvelistest või muudest EL või välisvahenditest või
muud tagastamatut riigiabi;
Taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest EL või
välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud
summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise
ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;

3	
  

2016	
  

Nõuded taotlejale (määrus 2)
¨

¨

Taotleja suhtes ei ole algatatud
likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja
kuulutatud pankrotti;
Tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul
ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat arvates
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

Tegevuse alustamine
Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse
elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem
ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist
tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud
varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt
projektitaotluse PRIAle esitamise päevale järgneval
päeval.
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Toetavad tegevused ja nõuded
(2) Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust:
1) ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus
püstitatav hoone, või kuhu inventar või seade paigaldatakse,
või mootorsõiduki kohta, kuhu seade paigaldatakse, on see
ehitis või mootorsõiduk projektitoetuse taotleja omandis või
on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt
viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest;
2) uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune
maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle
alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud
hoonestusõigus vähemalt viieks järgnevaks aastaks
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

UUS! Mitteinvesteeringud
¨

¨

Mitteinvesteeringuteks ehk pehmete tegevuste
elluviimiseks saab projektitoetust taotleda, kui
need on osa ühisprojektist, teadmussiirde
projektist või tegevusgruppide omavahelisest
koostööprojektist;
2016. aasta voorus võimalikud ühisprojektid;
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UUS! Ühisprojekt 1
¨

¨

¨

¨

Taotlejal peab olema vähemalt üks partner - füüsilisest isikust
ettevõtja või juriidiline isik §28 lg 3 p2
Ühisprojekti tegevused viiakse ellu kahe kuni nelja aastase
tegevuskava alusel
Tegevuskava jaoks on eraldi vorm (mille allkirjastavad kõik
partnerid)
Pärast ühisprojekti toetuse taotluse rahuldamist PRIAs
avalikustab KTG oma veebilehel ühisprojekti eesmärgi,
partnerid ja üldised tegevussuunad.

UUS! Ühisprojekt2
¨
¨

¨

Ühisprojekti toetus makstakse välja toetuse taotlejale
Ühisprojektis osalev partner ei saa esitada arveid PRIAle
toetuse väljamaksmiseks
Ühisprojekti partner võib olla hinnapakkuja
n Näiteks

on toetatav MTÜ ja ettevõtjate vaheline
ühisprojekti, kus planeeritakse koostöös teadusarendusasutusega midagi uut katsetada, juurutada
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Abikõlblikud kulud (§30)
Projektitoetuse abikõlblikud kulud:
1.
ehitise ehitamine, parendamine
2.
taristuinvesteeringud, (sh uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgud)
3.
masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmine, liisimine
paigaldamine
4.
maastikusõiduki või mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud kui selle
sihtotstarve on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas ning kui
projektitoetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus (30%);
5.
infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine, paigaldamine;
6.

teostatavusuuringu koostamine;

7.

punktides 1-6 nimetamata tööde, teenuste, kaupade ostmine

Ehitise ehitamine, parendamine 1
¨

¨

¨

Ehitise ehitamise ja parendamise või taristuinvesteeringu korral võib
tegevuse osaks olla ka
kuni 3% ehitustööde maksumusest omanikujärelevalve ja
muinsuskaitselise järelevalve tegemiseks.
UUS! Ehitise projekteerimistöid eraldiseisva projektina ei toetata!
Peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav
ehitusseadustiku kohaselt

Teadmiseks: Leader määruse §30 lubab küll ehitustegevuse osana
projekteerimistöid, kuid IHKK meetmetes on projekteerimine
mittetoetatav tegevus – seega on see IHKK meetmetest taotlejate
jaoks mitteabikõlblik.
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UUS! Etapiviisiline investeering

¨

Selline ehitustegevus, mis ei võimalda pärast selle
elluviimist ehitist sihipäraselt kasutada (projekti
eesmärkidele vastavalt) EI OLE LUBATUD!

Kasutatud masin, seade §30 lg 4
Abikõlblik ettevõtjale, MTÜ-le, SA-le, kui on tõendatud, et:
¤ masina või seadme ostmiseks ei ole hinnapakkuja
varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest
ELi või välisvahenditest või muud tagastamatut
riigiabi
¤ masina või seadme hind on uue samalaadse masina/
seadme hinnast madalam
¤ ostetava kasutatud masina/seadme eeldatav
kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest
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Abikõlblikud kulud
Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, põhjendatud,
selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult
otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks
vajalik. Projektitoetuse taotleja tagab kasutatava
toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

Mitteabikõlblikud kulud (§31)
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või
rentimise kulud, välja arvatud kontoriruumi ja ürituse
korraldamiseks vajaliku maa ja ruumi rentimise kulud;
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on
võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse
alusel;
3) sularahamaksed;
4) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse,
intress ja muu finantsteenusega seotud kulu;
5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud;
6) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse
korral menetluskulud;
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Mitteabikõlblikud kulud (2)
7) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele,
meenetele ja kingitustele, välja arvatud kingitused §-s 29
nimetatud koostööprojekti korral;
8) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4
tähenduses tasutav maks;
9) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja
tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja
töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on
ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või riigi või
kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse töötaja,
kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;
10) sõiduauto ostmise ja liisimise kulud;

Mitteabikõlblikud kulud (3)
11) kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu
liisinguandja kasumimäär, intressi refinantseerimiskulud,
üldkulud ja kindlustusmaksed;
12) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta
möödudes arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise
otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30.
juunil üle läinud toetuse saajale;
13) kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande asendamiseks
tehtud kulud;
14) kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I ja II peatükis
nimetatud meetmete ning sama määruse artiklites 60 ja 61
sätestatud nõuetega;
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Mitteabikõlblikud kulud (4)
15) projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud
üldkulud, välja arvatud ühis-, teadmussiirde- ja
koostööprojekti projektijuhtimisega seotud otsesed
personalikulud ja kaudsed kulud;
16) ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed
kulud, kui projektitoetuse taotleja on kohaliku omavalitsuse
üksus või põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseum;
17) ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud, mille
maksumus ületab 20 protsenti ühis-, teadmussiirde- ja
koostööprojekti projektijuhtimisega seotud abikõlblikest
kuludest, sealhulgas projektijuhi brutotunnitasu, mis ületab
kümmet eurot;

Mitteabikõlblikud kulud (5)
18) projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed
kulud, mille maksumus on arvutatud Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 45 lõike 2
punktides a ja b nimetatud abikõlblikest kuludest;
19) kasutatud kauba ostmise ja liisimise kulud, välja
arvatud § 30 lõikes 4 sätestatud juhul;
20) kulud, mis ületavad Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõikes 6
nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asja või
teenuse piirhinda, kui taotletakse toetust asja või teenuse
kohta, mis on kantud nimetatud võrdlushindade kataloogi;

11	
  

2016	
  

Mitteabikõlblikud kulud (6)
21) ühis- ja koostööprojektis osaleva selle partneri
kulud, kes ei ole taotleja;
22) ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise
järel ehitist sihipäraselt kasutada;
23) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või
investeeringu tegemisega otseselt seotud.
Investeeringu tegemine ei ole abikõlblik, kui
projektitoetust taotleb seltsing.

Toetuse taotlemine – KOVi ülesanded
Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete asendamiseks tehtud kulud EI OLE
ABIKÕLBLIKUD
- Taotleja taotleb toetust KOVi omandis oleval kinnistul asuva külamaja akende
siseviimistlemiseks. Projekti eesmärgiks on küla elukeskkonna kvaliteedi parandamine,
külamaja soojustamise ja välisilme kaasajastamise läbi. Ühtlasi uue katuse saanud
külamaja reklaamimine interneti kaudu majutus- ja tähtpäevade tähistamise paigana ja
turismiobjektina.
- Taotleja taotleb toetust KOV omandis oleval kinnistul külamaja-elamu (antud tasuta
kasutusse Seltsile) siseruumide renoveerimistöödeks. Eesmärgina nimetab taotleja
külaelanike kooskäimiskoha säilitamist. Tulenevalt KOKS §6 lg2 sätestatust ja Tartu
Ringkonnakohtu kohtuotsusest nr 3-11-101 on kulud mitteabikõlblikud. Vallale kuuluvate
hoonete korrashoid on KOV ülesanne ja enda kui hoone omaniku kohustus.
Lisaks peab LEADER projektiga määratud tegevus looma uuenduslikku lisaväärtust või
lisama innovaatilise elemendi
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UUS! Kaudsed abikõlbliku kulude hüvitamine
¨

¨

¨

AINULT ettevõtja, MTÜ või SA
ühis-, teadmussiirde või koostööprojekti elluviimiseks
saab taotleda toetust projektiga seotud kaudsete kulude
(üldkulude) tarbeks (§32)
Kaudseid kulusid saab taotleda kindla määra alusel, mis
on 15% abikõlblikest projektijuhtimise otsestest
personalikuludest.
Kaudsete kulude hüvitamise korral toetuse väljamaksmisel
abikõlbliku kaudse kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei
tõendata ega kontrollita.

Kaudsed kulud
Kaudseteks kuludeks loetakse projektijuhtimisega kaasnevad järgmised
tegevuskulud:
1) kulud bürootarvetele;
2) sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu;
3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika üür, rent ja liising
ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud;
4) projektijuhi tööruumi üür või rent ja selle tööruumi kommunaalkulud,
sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud;
5) sõidukulud;
6) raamatupidamiskulud;
7) toetatava tegevuse elluviimisega seotud pangakonto haldamise
kulud ja toetatava tegevuse elluviimisega seotud makse ülekandetasu.
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UUS! Personalikulu 1

¨

AINULT ühis-, teadmussiirde- või koostööprojekti
raames on abikõlblik projektiga seotud eksperdi või
projektijuhi töötasu (koos maksudega) ja kaudne kulu
15%.
¤
¤

Eksperdi tasule kaudset kulu ei saa
Projektijuhi töötasule saab kaudset kulu (projektist peab välja
tulema, et soovitakse toetust kaudsele kulule)

Otsesed personalikulud
Projektijuhtimise otsesteks personalikuludeks loetakse tegevuste
elluviimisega kaasnevad järgmised kulud:
1) tegevusi elluviiva projektijuhi personalikulud, sealhulgas
töötasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu või puhkusetoetus, mis
on kooskõlas samasisulise töö eest makstava palgataseme või
töötasuga;
2) töölepingu lõpetamise ja muu seadusest tulenev hüvitis;
3) seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides 1 ja 2
nimetatud kuludelt, sealhulgas sotsiaalmaks,
töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
4) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel
makstav tasu ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse.
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PERSONALIKULU
projektijuhi või eksperdi tasu vastavalt töölepingule, töövõtu- või käsunduslepingule,
sh seadusest tulenevad maksud ja maksed
PROJEKTIJUHTIMINE, v.a.
KOV ja riigimuuseum
§31 lg1 p16
TOETUST EI SAA projektijuhi
brutotunnitasu, mis ületab 10
eurot ja
projektijuhtimisega seotud
personalikulu kokku, mis
ületab 20 % projekti
abikõlblikest mitteinvesteeringutega seotud
kuludest. Personalikulule võib
juurde taotleda kaudset kulu
15%.
§31 lg1 p9

EKSPERDID

TOETUST EI SAA,
kui tegemist on KOVi või riigiasutuse või
hallatava asutuse
ametniku /
töötajaga, kellel
on projektiga
sarnased
tööülesanded

TOETUST EI SAA, kui
tegemist on KOV-i või
riigiasutuse või hallatava
asutuse ametniku / töötajaga,
kellele on projektiga
sarnased tööülesanded
§31 lg1 p9

§31 lg1 p9

ETTEVÕTJA, MTÜ ja SA
ühis-, teadmussiirde või koostööprojekti
PROJEKTIJUHTIMISE OTSENE PERSONALIKULU
tegevusi elluviiva projektijuhi tööjõukulud (töötasu, lisatasu, preemia,
puhkusetasu või puhkusetoetus, mis on kooskõlas samasisulise töö eest
makstava palgataseme või töötasuga), töölepingu lõpetamise ja muu
seadusest tulenev hüvitis, seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides,
sh sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise tööandjapoolne
osa , füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav
tasu ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse

UUS! 15% kaudseteks kuludeks
PROJEKTIJUHTIMISE KAUDSED KULUD

bürootarbed, sidekulud, infotehnoloogia kulud,
projektijuhi tööruumi kulu ja sõidukulu,
raamatupidamiskulud, toetatava tegevuse
elluviimisega seotud pangakonto haldamise kulud,
ülekandetasud
kaudsete kulude hüvitamise korral toetuse
väljamaksmisel abikõlbliku kaudse kulu tegelikku
maksumust ja tasumist ei tõendata ega kontrollita ning
selline kulu ei kuulu hüvitamisele kuludokumendi alusel
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NÄIDE - projektijuhtimise kulud
¨

Ühisprojektis kavandatav turundustegevus 5000 €

¨

Investeering 1000€

¨

Tasuvusuuring 500€

¨

Arvutitarkvara 400€

¨

Projektijuhtimise otsene personalikulu kuni 20%
5000+500+400=5900*20%= 1180€

¨

Kaudne kulu 15% otsesest personalikulust 1180*15%=177€
¤

¨

Kokku projektijuhtimine koos kaudse kuluga 1180+177=1357€

Projekti abikõlblik maksumus kokku 5000+1000+500+400+1357=
8257€

NÜÜD OLEME ÄRA TEENINUD
KOHVI- JA VÕRGUSTUMISPAUSI J
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