
1. Meetme nimetus 
Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (ettevõtluse investeeringute meede) 
2. Meetme eesmärk 
Meetme üldeesmärk on tegevuspiirkonna ettevõtjate elujõulisuse suurendamine ja 
ettevõtluse mitmekesistamine läbi keskkonnasäästlike tehnoloogiate kasutamise ning 
kohaliku tööjõupotentsiaali rakendamise, mis  aitab kaasa piirkonna töökohtade 
säilimisele ja paremate töökohtade loomisele ning elanike kindlustunde saavutamisele. 
 

Spetsiifilised eesmärgid on: 
- Keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine ettevõtluses  
- Puhke-ja turismimajandust toetavad teenused  
- Kogukonnateenuste arendamine  

3. Toetatavad tegevused 8 
Meetme raames toetatavate tegevuste näited on: 

§ investeeringuprojektide ettevalmistamine – nt ehitusprojekteerimine, 
geoloogilised ja geodeetilised uuringud, keskkonnamõjude hindamine, 
teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine, keskkonna-uuringud jms; 

§ ettevõtte investeeringutoetus – nt rakendusuuringud, patenteerimine; 
investeeringud hoonetesse, põhivarasse, seadmetesse jms; investeeringud 
majutus- ja toitlustuskohtade loomiseks, aktiivse puhkuse arendamiseks, uute 
teenuste arendamiseks; erialaste personalikoolituste korraldamine jms. 

§ sotsiaalse ettevõtluse ja kogukonnateenuste arendamine –  nt objekti 
ehitamisega seotud investeeringud, teenuste arendamiseks vajalikud soetused; 
personali erialane koolitus sotsiaalsete ja/või kogukonnateenuste 
arendamiseks jms. 
Sh eriti koostöövõrgustikke ja kohaliku toidu tootmist toetavad tegevused. 

§ turundus – nt messidel osalemine, turundustrükiste koostamine, 
tootekujunduse väljatöötamine, tootearendus, (ühis)turundus jms. 

§ toetatava objekti ja sündmuse tähistamine nõutava sümboolikaga 
 

 
Meetme raames toetatakse tegevuste korraldamise ja/või elluviimisega seotud 
kulutusi, põhjendatud juhtudel ka soetusi. Kulutused peavad olema mõistlikud ning 
põhjendatud ja kooskõlas Leader-meetme määrusega („Leader-meetme raames antava 
kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord“, Põllumajandusministri 27.septembri 2010 määrus 
nr 92. Kindlasti järgida Leader-meetme määruse § 26 toodud abikõlblikke ja 
mitteabikõlblikke kulusid.) 
 
Mitterahaline omafinantseering on abikõlblik vastavalt Põllumajandusministri 
27.septembri 2010 määrus nr 92 §29 järgi. 
Kasutatud seadme ostmine on abikõlblik Põllumajandusministri 27.septembri 2010 
määrus nr 92 §26 (2)sätestatud tingimustel. 
Ehituslikud tegevused peavad olema käsitletavad „Ehitusseaduse“ mõistes, millele on 
antud välja ehitusluba või kirjalik nõusolek või väljastatud projekteerimistingimused. 
 
Meede sisaldab investeeringuid. 
Meede võib sisaldada vähese tähtsusega abi. 
Meetme raames on kohalikul tegevusgrupil lubatud teha ka (rahvusvahelisi) 
koostööprojekte. 



4. Meetme sihtgrupp 
Meetme sihtgrupp on Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad: 
- mittetulundusühingud (sh tegevusgrupp); 
- sihtasutused; 
- ettevõtjad. 
  
Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju Koostöökoja piirkonna elanikud ja/või 
organisatsioonid. 
Objekt (kinnistu vms), millesse soovitakse investeeringut teha, peab asuma Ida-Harju 
Koostöökoja tegevuspiirkonnas. 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused 
ja nende seos strateegiaga  
Meetme rakendamise vajadus tuleneb järgmistest asjaoludest: 
1) Majanduse hetkeolukord. Peamine võimalus majanduslangusest väljumiseks on 
stimuleerida ettevõtlust, soodustades uusi investeeringuid tootlikkuse suurendamiseks, 
töökohtade säilitamiseks ja/või uute loomiseks. Oluline on ettevõtjatele luua 
paindlikke toetusmeetmeid täiendades olemasolevaid toetusi. Investeeringutoetuste 
vajadust näitas selgelt ka 2009.a. märtsist maini kestnud uuring. 
2) Piirkonna turismipotentsiaal. Tegevuspiirkonna tugevuseks on eelkõige rikkalik 
looduspärand. Turismiettevõtjaid pole küll ülearu palju, kuid oluline on pakutavate 
teenuste sisu ja kvaliteet. Turismiteenuste sidumine avalike külastusobjektidega on 
vajalik ning soodustades avaliku ja erasektori võrgustumist saavutatakse suurem 
sünergia. Turismiturunduse kontekstis on piirkond üpris tundmatu, jäädes eemale 
Tallinn-Ida-Virumaa ja Tallinn-Lõuna-Eesti turismivoogudest.  
3) Sotsiaalne ettevõtlus ja kogukonnateenused. Eestis on sotsiaalsele ettevõtlusele 
veel vähe tähelepanu pööratud. Selline ettevõtluse vorm on sobilik eeskätt 
maapiirkonnale ja mittetulundusühendustele pakkumaks erinevaid kogukonna- või 
avalikke teenuseid. Sotsiaalse ettevõtluse arendamisega saavutatakse tugevam 
kodanikuühiskond.  
 
Kõik meetme tegevused on otseses seoses strateegia üldise ja spetsiifiliste 
eesmärkidega. 
6. Viide arengukava sellele teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia 
meetme rakendamine enim kaasa aitab 
Meede aitab kaasa Maaelu Arengukava 2007-2013 peamiselt III telje eesmärgi 
saavutamisele, milleks on maapiirkondade elu kvaliteedi parandamine ja 
majandustegevuse mitmekesistamise soodustamine. 
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 
277, 21.10.2005, lk 1–40) toodud artikli numbrile, mille alla meede kuulub, ning 
meetme kood(id) vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles 
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) 
kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84) Lisale II 
Meetme õiguslik alus toetub Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklitele nr 20, 
22, 26, 28, 29, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ja 58. Meetme koodid vastavalt Komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1974/2006 II Lisa 7. osale on: kood 121, 123, 124, 311, 312, 313, 
321, 323, 331, 421. 
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 
Meede ei kattu otseselt ühegi Maaelu Arengukava 2007-2013 meetmega. 



9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 
Väljund - iseloomustab programmi abil rahastatud tegevusi. Kavandatud saavutustase 
2010-2013 elluviidud tegevustele on kuni aastaks 2015.  
Tulemus – iseloomustab meetme või projekti tulemusel loodud kasu või hüve, mis on 
mõõdetav vahetult või teatud aja möödudes pärast meetme või projekti lõppemist.  
Kavandatud saavutustase 2010-2013 elluviidud meetmetele on kuni aastaks 2017 
(tulemuste avaldumise aeg 1-3 a.) 
Mõju – iseloomustab programmi rakendamisel saavutatud pikaajalisi positiivseid 
üldisi trende. 
Kavandatud saavutustase 2010-2013 elluviidud programmile on kuni aastaks 2020 
(mõjude avaldumise aeg 3-5 a.)   
 
Indikaatoritüüp Indikaator Sihttase 
Väljundid  - Toetatud ettevõtmiste arv 

- Tehtavate investeeringute maht  
 

30 
20 MEEK 

Tulemused  - Loodud uute töökohtade arv 
- Uute/paranenud teenuste hulk 
- Paranenud ettevõtluse 
infrastruktuuriobjektide arv 
- Paranenud/uutest teenustest 
kasusaajate arv 
- Keskkonnasäästlikkusele suuantud 
projektide arv 

25 
10 

 
20 

 
8 000 

 
8 

Mõjud - Külastatuse kasv  
- Paranenud koostöö piirkonna 
ettevõtjatega  
- Tööhõive stabiilsus piirkonnas 
- Teenuste pakkumise sesoonsuse 
vähenemine ja teenuste kvaliteedi kasv 

5% 

 

10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 9 
 
Projektitoetuse taotleja ja toetuse saaja peab vastama „Leader-meetme raames antava 
kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
taotluse menetlemise täpsem kord” (Põllumajandusministri 27.septembri 2010 määrus 
nr.92) §23 toodud tingimustele. 
 
Taotleja ja toetuse saaja peavad projekti taotlemisel ja elluviimisel järgima „Leader-
meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” 
(Põllumajandusministri 27.septembri 2010 määrus nr.92) §23 - §29 ja §36 toodud 
nõudeid. 
 
Projektitoetuse taotlemisel peab projektitoetuse taotleja lisaks Põllumajandusministri 
27.septembri 2010 määruses nr.92 §31 tingimustele täitma järgmisi Ida-Harju 
Koostöökoja poolt seatavaid tingimusi: 
 
1) Taotleja peab enne taotluse esitamist läbima nõustamise Ida-Harju Koostöökoja 
nõustaja juures, kes annab nõustamise kohta vastava kinnituskirja.  
2) Taotlejal tuleb esitada projektikirjeldus ja eelarve (Lisa 1, Lisa 2) ning äriplaan 



etteantud vormil. 
3) Üks taotleja võib esitada meetme raames maksimaalselt ühe projekti (v.a 
tegevusgrupp, kellele vastav piirang ei kehti). 
4) Projekteerimise puhul peab taotleja esitama lisaks projekteerimistingimused. 
5) Investeeringuprojektide puhul tuleb olenemata taotletava toetuse ja investeeringu 
maksumusest esitada vähemalt kolm hinnapakkumist (v.a Leader määruse § 27 lõikes 
2 ettenähtud juhtudel) 
6) Taotlemise eeltingimus on, et samas meetmes ei ole taotlejal pooleli rohkem kui 2 
projekti (pooleli = kuludeklaratsioon tegevusgrupi poolt kinnitamata) 
 
Nõuded mikroettevõttele: 
Töötajate arv : 0-9 töötajat 
Käive: kuni 2mln EUR 
Bilansi maht: kuni 2mln EUR 
 
Nõuded väikeettevõttele (lubatud taotlejana koodide 121, 311, 313 puhul): 
Töötajate arv: 10-49 töötajat 
Käive: kuni 10mln EUR 
Bilansi maht: kuni 10mln EUR 
 
11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad 
Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 639 EUR. 
Maksimaalne toetuse summa projekti kohta on kuni 31 955 EUR. 
Toetusele lisandub taotlejapoolne omafinantseering.  
Toetuse määr TÖÖD JA LEIBA meetme raames ettevõtjatele, 
mittetulundusühingutele ja sihtasutustele on kuni 60% abikõlblike kulude 
maksumusest. 
Toetuse määr piirkondlikule LEADER tegevusgrupile on kuni 90% abikõlblike kulude 
maksumusest. 
 
Koodi 121 alla kuuluva tegevuse puhul on maksimaalne toetusmäär kuni 40-60% - 
sõltuvalt asukohast (vt täpsemalt (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 20. 
 
Koodi 123 alla kuuluva tegevuse puhul on maksimaalne toetusmäär kuni 50% 
abikõlblike kulude maksumusest. Metsandusettevõtte puhul rakendatakse 
mikroettevõtte nõudeid. 
 
Koodi 311 alla kuuluva tegevuse puhul (mitmekesistamine mittepõllumajandusliku 
tegevuse suunas) peab taotleja olema põllumajandustootja või tema pereliige. 
Toetusmäär koodi 311 puhul kuni 30 – 60% 
 
Meede sisaldab infrastruktuuriinvesteeringuid. Vastavalt Leader-meetme määrusele 
antakse infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks toetuse taotlemise korral 
projektitoetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. 
Infrastruktuuriinvesteeringud on elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja 
telekommunikatsiooni investeeringud ning investeeringud teedesse.  
 
Meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele 
juhul kui tegevus on suunatud ettevõtlusele või majandustegevusele. 
 


