
Taotlusvoor 2/2010
Kose

17. september 2010

Tiina Sergo





Alusdokumendid

• Meetme määrus - Põllumajandusministri määrus nr 
59 “Leader-meetme raames antava kohaliku 
tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise 
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise 
täpsem kord”; muudetud juulis 2009

• IHKK piirkonna strateegia

• Muud piirkondlikud strateegiad ja 
arendusdokumendid – KOV arengukavad, 
külade/aleviku arengukavad jne



Leader on Euroopa Liidu algatusprogramm aastast 1991, mille 
abil edendatakse elu maapiirkonnas kohalike inimeste algatuste
ning koostöös ettevalmistatava ja rakendatava piirkonna
arengustrateegia kaudu. 

Leader-meetme üldeesmärk on kohaliku algatuse edendamine, 
aidates läbi maapiirkonna sisemiste arenguvõimaluste parema 
kasutamise kaasa põllumajanduse ja metsanduse 
konkurentsivõime, keskkonna ja paikkonna ning eriti 
maapiirkonna elukvaliteedi parandamisele ja  majandus-
tegevuse mitmekesistamisele. 

Leader edu alus – võimalus kohapeal otsustada, millised on 
vajalikud ja mõjusad piirkonda arendavad projektid/tegevused

Lähi-aastail kujuneb Leader`ist olulisim regionaalpoliitika 
elluviimise vahend maapiirkondades (2011-2013 üle 700 MEEK)



Meetmed

• Meede 1.1 TEEME KOOS

• Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA



Taotlusvoor 1/2010

• TEEME KOOS 
11 projekti summas 677 576
ülejääk 334 770

• KODUKANT KORDA
9 projekti summas 1 979 995
1 projekti loobumisel ülejääk 80 336

• TÖÖD JA LEIBA 
6 projekti summas 1 478 033
3 projekti loobumisel ülejääk 756 458



TEEME KOOS

Eesmärk:

kohaliku omaalgatuse ja eest -

vedajate panuse väärtustamine

läbi ühistegevuse võimaluste ja

noorte algatuste avardamise,

mis aitab kaasa piirkonna koos –

töö, identiteedi ja põlvkondade

vaheliste sidemete tugevdami –

sele ning positiivsete

eluväärtuste kujunemisele



Meede 1.1 TEEME KOOS

• Toetatavate tegevuste näited

Noorsootöö arendamine - nt laste- ja noorsoo üritused
(noorte algatused, töö- ja puhkelaagrid, spordilaagrid jm 
laagrid, koolitused, õpitoad, spordivõistlused, festivalid, 
kultuuriüritused, vabatahtlike kaasamisüritused, 
tunnustamisüritused jms.) 

Ühis- ja huvitegevuse toetamine - nt küla tähtsündmused, 
külapäevad ja laadad; koolitused, õpitoad; avaliku, ettevõtlus-
ja mittetulundussektori vaheliste koostööprojektide 
korraldamine; koorivõistlustel, festivalidel osalemine jms



Meede 1.1 TEEME KOOS

• Toetatavate tegevuste näited

Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine - nt  koduloo 
uurimine, piirkonna ajaloo kogumine; temaatilised 
kogumikud; audio- ja videosalvestised; 
arheoloogilised kaevamised läbiviimine; temaatiliste 
koolituste ja õpitubade korraldamine; rahvariiete
soetamine jms.

Sädeinimeste tunnustamine - nt koolituste, 
motivatsiooniürituste korraldamine; kogemuste 
vahetamise ekskursioonid sädeinimestele 
ringijuhendajatele, treeneritele, eestvedajatele jms



Meede 1.1 TEEME KOOS

Ei toetata: 

• spordi-ja huviklubide/tiimide riietuse ostmine 
(v.a rahvariided rahva- ja kultuurimajadele)

• poliitiline reklaam



Meede 1.1 TEEME KOOS

• Taotlejad

- mittetulundusühingud (MTÜ, SA)

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- ettevõtjad (OÜ, AS, FIE)

- seltsingud



Meede 1.1 TEEME KOOS (5)

• Toetusmäärad

- maksimaalne kuni 80 000 EEK.

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 85%,
seltsingule kuni 100% ning ettevõtjale kuni
60% abikõlblike kulude maksumusest.

Reklaamkulude osakaal võib olla kuni 20%
toetussummast



Näited

• Laste ja noorte töö ja puhkelaager (Vasalemma 
Vallavalitsus)

• Turba Gümnaasiumi korvpallivõistkondade osavõtt
rahvusvahelisest korvpalliturniirist Hispaanias
(Huvitegevusklubi TUHUK)

• Esimene Mulgi laulu- ja tantsupidu (Mulgi Kultuuri 
Instituut)

• Tehnika ja muusikaliste instrumentide soetamine 
huvitegevuse suurendamiseks (Värska Vallavalitsus)



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Eesmärk:
Tegevuspiirkonna 
elukvaliteedi ja atraktiivsuse
tõstmine läbi kogukonna 
aktiivsuse suurendamise ja 
mitmekesiste 
tegevusvõimaluste loomise, 
mis aitab kaasa inimeste 
väärtushinnangute 
paranemisele ja oma 
kodukandi väärtustamisele.



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Toetatavate tegevuste näited
- Investeeringuprojektide ettevalmistamine -

ehitusprojekteerimine, detailplaneeringud, geoloogilised ja 
geodeetilised uuringud, keskkonnamõjude hindamine

- Tervise- ja matkaradade korrastamine ja rajamine - nt 
tervise-, teema-, kultuuri-, matkaradade korrastamine ja/või 
rajamine; viidastamine, väikeinfrastruktuuri rajamine; 
objektiga seotud turundusmaterjalide koostamine jms.

- Laste mänguväljakute, välispordiväljakute rajamine 
jms turismiobjektide korrastamine - nt investeeringud 
avalikesse, atraktiivsetesse objektidesse; objektide 
turundusega seotud tegevused, objektide konserveerimine 
jms.



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Toetatavate tegevuste näited

- Avaliku kasutusega objektide
lisainvesteeringud

- Heakorratööde teostamine



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Ei toetata:

– korteriühistute energiatõhususe suurendamine, 
korterelamu fassaadide renoveerimine, 
korterelamute küttesüsteemide renoveerimine 
jms.

– teostatavus- ja tasuvusanalüüsi koostamine



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Taotlejad

- Mittetulundusorganisatsioonid (MTÜ, SA)

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- Ettevõtjad (AS, OÜ, FIE)



Meede 1.2 KODUKANT KORDA (5)

• Toetusmäärad
- minimaalne 10 000 EEK, maksimaalne kuni 
1 000 000 EEK.

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 85%,
seltsingule kuni 100%, ettevõtetele kuni 60% 
abikõlblike kulude maksumusest.



• Vastavalt Leader-meetme määrusele antakse 
infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks 
projektitoetust olenemata taotlejast kuni 60%
abikõlblike kulude maksumusest. 
Infrastruktuuriinvesteeringud on 
elektrivarustuse, veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni 
investeeringud ning investeeringud teedesse.



Näited

• Harju-Risti kiriku restaureerimise projekt ja
muinsuskaitselised eritingimused

• Peeter Suure Merekindluste ajaloolise 
teemapargi loomine (MTÜ Vääna Külakoda)

• Setomaa avaliku sektori hoonete 
energiatõhususe hindamine (MTÜ Piiriäärne 
Energiaarendus)



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA

Tegevuspiirkonna ettevõtjate

elujõulisuse suurendamine ja ette -

võtluse mitmekesistamine läbi

keskkonnasäästlike tehnoloogiate

kasutamise ning kohaliku tööjõu-

potentsiaali rakendamise, mis  aitab

kaasa piirkonna töökohtade

säilimisele ja paremate töökohtade

loomisele ning elanike kindlustunde

saavutamisele.



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA
• Toetatavate tegevuste näited:

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.



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA

• Toetatavate tegevuste näited:

Sotsiaalse ettevõtluse ja kogukonnateenuste 
arendamine - nt objekti ehitamisega seotud 
investeeringud, teenuste arendamiseks vajalikud 
soetused; personali erialane koolitus sotsiaalsete 
ja/või kogukonnateenuste arendamiseks jms.

Turundus - nt messidel osalemine, turundustrükiste 
koostamine,  suveniiride tootmine, (ühis)turundus
jms.



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA

• Taotlejad

- Mittetulundusorganisatsioonid (MTÜ, SA)

- Ettevõtjad (AS, OÜ, FIE)

• NB! Taotlejaks ei saa olla enam kui 10 töötajaga 
ettevõte, kelle tegevusala Eesti majanduse 
tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi liigitub osa 
C alla (v.a toiduainete tootmine).



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA

• Toetusmäärad
- minimaalne 10 000 EEK, maksimaalne kuni
500 000 EEK projekti kohta.

Toetuse määr olenemata taotlejast kuni 60% 
abikõlblike kulude maksumusest



Näited meilt

• Plekitöö teenuseks vajalike seadmete ostmine
(Valtsimeistrite OÜ)

• Mööblirestaureerimistöökoja rajamine Õisu 
mõisakompleksis (OÜ Forge)



Nõuded taotlejale 
Leader määrus §§§§ 23

• (2) Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse 
saamiseks esitatavatele nõuetele, kui: 

• 1) ta on seltsing ja seltsinguleping on sõlmitud kirjalikult 
vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest; 

• 3) ta eristab selgelt oma raamatupidamises 
projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid 
kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja 
maksedokumentidest;



4) tal ei ole projektitoetuse taotluse esitamise ajal riikliku maksu 
maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud. 

5) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta toetust muudest EL või riigi 

vahenditest; 

6) ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi 
või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud tagasimaksmisele, ja 
tagasimaksmisele kuulunud summa on tähtajal tagasi makstud või 
toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud 

ettenähtud tähtajal ja summas;



• 7) tema suhtes ei toimu 
likvideerimismenetlust ega ole tehtud 
pankrotiotsust; 

• 8) tähtajaliselt asutatud projektitoetuse 
taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis 
aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest; 

• 9) ettevõtja ei ole majanduslikes raskustes.



§§§§ 24. Toetatavad tegevused

• (3) Toetatav tegevus peab vastama järgmistele 
nõuetele: 

• 1) ehitis, mida ehitatakse, välja arvatud uus 
püstitatav hoone, või kuhu inventar või seade 
paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade 
paigaldatakse, on projektitoetuse taotleja omandis
või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks
vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest; 

• 2) uue hoone püstitamise korral on kavandatava 
hoone alune maa projektitoetuse taotleja omandis
või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja 
kasuks seatud hoonestusõigus.



§§§§ 24. Toetatavad tegevused

• (4) Kavandatava tegevuse elluviimist või 
investeeringu tegemist ei või alustada varem ja 
tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist 
tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud 
varem kui PRIAle projektitoetuse taotluse 
esitamise päevale järgneval päeval, välja 
arvatud rahvusvahelise koostööprojekti puhul.



§§§§ 26. Abikõlblikud kulud

• (1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti 
abikõlbliku kulu moodustavad: 

• 1) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta 
maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline 
omafinantseering, abikõlbliku tegevuse või 
investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika 
käibemaksuta maksumus, kui projektitoetuse taotleja 
on käibemaksukohustuslane; 

• 2) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuga 
maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline 
omafinantseering, abikõlbliku tegevuse või 
investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika 
käibemaksuga maksumus, kui projektitoetuse taotleja 
ei ole käibemaksukohustuslane;



§§§§ 26. Abikõlblikud kulud
3) omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste 

valdkondade järelevalve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 
või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitustööde maksumusest. 

(2) Kasutatud seadme ostmine ja kapitalirendile võtmine on 
abikõlblik, kui projektitoetust taotlev mittetulundusühing või 
sihtasutus tõendab, et: 

1) seadme ostmiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust 
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest 
või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi; 

2) seadme hind on uue samalaadse seadme hinnast oluliselt 
madalam; 

3) seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA 
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.



§§§§ 26. Abikõlblikud kulud

(3) Abikõlblikud kulud peavad olema 
põhjendatud, selged, üksikasjalikult 
kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja 
vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. 
Projektitoetuse taotleja tagab kasutatava 
toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.



§§§§ 26. Mitteabikõlblikud kulud
(4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud: 

1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud; 

2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on 
võimalik taotleda selle tagastamist 
“Käibemaksuseaduse” alusel või kui taotleja on kohalik 
omavalitsusüksus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik

3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, 
tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel 
ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis 
on ebaproportsionaalselt suur kulu tegevuse mis tahes 
osale;



§§§§ 26. Mitteabikõlblikud kulud
4) sularahamaksed; 
5) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, 

intress ja muu finantsteenusega seotud kulu; 
6) õigusteenuse ja raamatupidamisteenuse eest 

tasumiseks tehtud kulud; 
7) amortisatsioonikulud; 
8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning 

kohtumenetluse korral menetluskulud; 
9) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele ja 

kingitustele; 
10) erisoodustuselt “Tulumaksuseaduse”§ 48 lõike 4 

tähenduses tasutav maks;



§§§§ 26. Mitteabikõlblikud kulud

11) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas

tööjõumaksud, kui ekspert või projektijuht on avalik

teenistuja või riigi või KOV hallatava asutuse töötaja, kelle

tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;

12) sõiduauto või muu mootorsõiduki ostmise ja liisimise

kulud, välja arvatud sellise mootorsõiduki, sealhulgas

rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on

kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuse

osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja;



§§§§ 26. Mitteabikõlblikud kulud

13) kulud, mis on seotud liisingulepingu sõlmimisega, 
intressidega, kindlustusega jms; 

14) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie 
aasta möödudes arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest läinud üle projektitoetuse saajale; 

15) kohaliku omavalitsusüksuse ülesande asendamiseks 
tehtud kulud; 

16) asendusinvesteeringu kulud; 

17) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või 
investeeringuobjektiga otseselt seotud;



§§§§ 26. Mitteabikõlblikud kulud
19) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud

projektijuhi tasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning

kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed; 

20) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, mille

maksumus ületab 20% projekti abikõlblikest kuludest, kui

projektitoetuse taotleja on KOV, ettevõtja, seltsing või kohalik

tegevusgrupp, välja arvatud koostööprojekti elluviimisega

seotud projektijuhi tasu;

21) kasutatud kaupade ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud

lõikes 2 sätestatud juhul.

(5) Investeeringu tegemine ei ole abikõlblik, kui projektitoetust 
taotleb seltsing.



§§§§ 27. Nõuded tegevuse ja investeeringu 
hinnapakkumuse kohta

(1) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta

maksumus ületab 78 233 krooni (5000 EUR), peab projektitoetuse

taotleja olema saanud vähemalt kolm võrreldavat

hinnapakkumust. 

(2) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta

maksumus ei ületa 78 233 krooni või kui asjaomases

valdkonnas on ainult üks teenuse või töö pakkuja või

kauba müüja, peab projektitoetuse taotleja olema

saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse või olema

koostanud kululiikide kaupa kavandatava tegevuse

eeldatava maksumuse arvestuse.



§§§§ 27. Nõuded tegevuse ja investeeringu 
hinnapakkumuse kohta

(3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla
põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase 
tegevuse või investeeringu eest tasutava hinnaga. Kui 
projektitoetuse taotleja ei ole valinud odavaimat 
hinnapakkumust, peab ta tehtud valikut põhjendama.

(4) Projektitoetuse taotleja ja hinnapakkuja ning nende 
osanik, aktsionär või  tulundusühistu liige või juhatuse 
või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi omada osalust 
üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega 
nõukokku.

(6) Kui projektitoetuse taotleja on hankija “Riigihangete 
seaduse” tähenduses, järgib ta hangete korraldamisel lisaks 
selles paragrahvis sätestatud nõuetele “Riigihangete 
seaduses” sätestatud nõudeid.



§§§§ 29. Projektitoetuse taotleja mitterahaline 

omafinantseering

(1) Mittetulundusühingust või sihtasutusest

projektitoetuse taotleja omafinantseeringu osaks

võib olla mitterahaline omafinantseering.

Mitterahaline omafinantseering on tegevuse

elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik

projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik

tasustamata töö.



§§§§ 29. Projektitoetuse taotleja mitterahaline 
omafinantseering

(2) Vabatahtlik tasustamata töö võib moodustada kuni 10%

vabatahtliku tasustamata tööga seotud toetatava tegevuse

või investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest. 

(3) Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on

projektitoetuse maksimaalne tunnitasu ühikumäär 60%

Statistikaameti poolt töö tegemise ajaks avalikustatud Eesti

keskmisest bruto tunnipalgast. 

(4) Vabatahtliku tasustamata töö tegemist võib alustada

projektitoetuse taotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval.



Taotlusdokumendid
• IHKK projektikirjelduse vorm (Lisa 1)
• IHKK eelarve ja ajakava (Lisa 2)
• Kinnitus nõustamise kohta

• seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
• äriühingu puhul möödunud majandusaasta aruanne;

• FIE puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta bilansi ja 
kasumiaruande ärakiri või kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava 
taotleja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud kalendriaasta kohta esitatud 
residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E 
Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri; 

• ettevõtja puhul, kes taotluse esitamise ajaks ei ole “Raamatupidamise seaduse”
kohaselt pidanud koostama majandusaasta aruannet, tegevus-, bilansi ja 
kasumiaruande ärakiri või raamatupidamisregistrite alusel koostatud tulude ja 
kulude koonddokumendi ärakiri; 



Taotlusdokumendid (2)

• vähemalt kolm hinnapakkumust (v.a erandjuhud) või kavandatava 
tegevuse eeldatav maksumuse arvestus kululiikide kaupa; 

• ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku 
ärakiri, kui see on nõutav “Ehitusseaduse” kohaselt;

• ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta 
koos ehitusprojekti seletuskirjaga; 

• ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse 
või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade 
paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale 
õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest, ning hoone püstitamise korral kuulub 
selle alune maa taotleja omandisse või on sellele taotleja kasuks seatud 
hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest;



Taotlusdokumendid (3)

• seltsingu puhul ärakiri seltsingulepingust ja seltsinglaste nimekiri;
• ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud 

majandusaasta seisuga põhivara nimekiri või põhjendatud juhul 
väljavõte nimekirjast, kui taotletakse toetust investeeringu 
tegemiseks. Põhivara nimekiri peab kajastama andmeid põhivara 
soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtuse kohta; 

• mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud seadme 
ostmise ja kapitalirendile võtmise korral ärakiri 
hinnapakkumusest, millel kajastub uue samalaadse seadme hind; 

• sihtasutuse puhul selle asutajate nimekiri;
• mittetulundusühingu puhul selle liikmete nimekiri.
• Piirkondliku arengukava olemasolu
• Vajadusel muud lisadokumendid



Taotlusdokumendid (3)

• Ettevõtja puhul:
- eelnevat majandustegevust kajastavad tegevus- ja 
finantsaruanded
- äriplaan
- rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 “Vähese 
tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm”, kui ettevõtja 
on eelnevalt  saanud struktuuritoetusi
- äriühingu või FIE puhul taotluse esitamise aastale eelnenud 
majandusaasta seisuga põhivara nimekiri või põhjendatud 
juhul väljavõte nimekirjast, kui taotletakse toetust 
investeeringu tegemiseks. Põhivara nimekiri peab kajastama 
andmeid põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja 
jääkväärtuse kohta;



• (3) Projektitoetuse saaja on kohustatud:

• 1) säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest 
soetatud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul 
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 

• 2) teatama vähemalt neli tööpäeva enne vabatahtliku 
tasustamata töö tegemise alustamist töö tegemise aja ja koha 
PRIAle ja kohalikule tegevusgrupile elektrooniliselt või posti 
teel väljastusteatega tähtkirjaga; 

• 3) täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise 
tõendamiseks päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, 
tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, 
töö tegijad ja töö tegemiseks kulunud aeg. Päeviku 
allkirjastavad töö tegija ja projektitoetuse taotleja;



• 4) teavitama koolituse, seminari, infopäeva või muu 
ürituse toimumisest PRIAt ja kohalikku 
tegevusgruppi vähemalt seitse tööpäeva enne 
nimetatud ürituse toimumist; 

• 5) tagama ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise 
viie aasta jooksul arvates ettevalmistava projekti 
kohta PRIA poolt viimase toetuseosa 
väljamaksmisest;

• 6) esitama viimase kuludeklaratsiooni kahe aasta 
jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse 
tegemisest, kuid mitte hiljem kui 30. juuniks 2015. 
aastal.



Taotlusvoor 2/2010

• 27.10 – 01.11.2010

• Taotlus koos kõigi nõutavate dokumentidega
esitatakse Ida-Harju Koostöökojale 1 
eksemplaris paberkandjal ja 1 eksemplaris 
digitaalselt

• Kohustuslik nõustamine!



Nõustajad

• Aegviidu vald– Rutt Leemet
rutt.leemet@aegviidu.ee
tel 605 1775

• Anija vald – Marge Raja
marge.raja@anija.ee
tel 51 25 245

• Kose vald – Merle Pussak
merle@kose.ee
tel 50 78 984

• Raasiku vald – Tiina Sergo
tiina.sergo@idaharju.ee
tel 56 945 871

• Kogu piirkond – Tiina Sergo, 

Marge Tõnisson 
info@idaharju.ee
tel 56 945 872



Nõustamisest
• Nõustamine on kõige rohkem taotleja huvides

• Valik nr 1 – oma valla nõustaja!

• Nõustamine lõpeb 26.10.2010

• Nõustamise aeg tuleb eelnevalt kokku 
leppida!

• Nõustamisel võib käia ka mitu korda;

• Nõustaja ei anna kinnitust nõustamise kohta 
kui ta ei ole näinud (vähemalt osaliselt) 
täidetud taotlusdokumente



NB!

• Nõustaja juures käimine ei garanteeri 
automaatselt, et projekt saab rahastuse!



Edukat taotlemist!

Tiina Sergo
Ida-Harju Koostöökoda

Tel 56 945 871
E-post tiina.sergo@idaharju.ee

www.idaharju.ee


