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Alusdokumendid

• Meetme määrus § 28, 29, 36

• IHKK piirkonna strateegia

• Muud piirkondlikud strateegiad ja 
arendusdokumendid

Meetmed

• Meede 1.1 TEEME KOOS

• Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA
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• OMAALGATUS

• KAASATUS

• ÜHISTEGEVUS

•

Noorsootöö

Ühis- ja huvitegevus

Pärimus- ja pärandkultuur



Meede 1.1 TEEME KOOS (4)

• Taotlejad

- MTÜd 

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- ettevõtjad 

- seltsingud

Meede 1.1 TEEME KOOS (5)

• Toetusmäärad

- minimaalne 25 000 EEK (v.a noorte ja 

ühistegevuse puhul 10 000 EEK)

- maksimaalne kuni 100 000 EEK.

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 90%, 
seltsingule kuni 100% ning ettevõtjale kuni
60% abikõlblike kulude maksumusest.

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

• ATRAKTIIVNE 
ELUKESKKOND

• VABA AJA SISUSTAMINE

• ELUKVALITEEDI TÕUS

Tervise- ja matkarajad Mängu- ja spordiväljakud

Heakorratööd

Investeeringuprojektide
ettevalmistus

Korteriühistute
energiatõhusus

Meede 1.2 KODUKANT KORDA (4)

• Taotlejad

- MTÜd (sh tegevusgrupp) 

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- ettevõtjad



Meede 1.2 KODUKANT KORDA (5)

• Toetusmäärad
- minimaalne 25 000-. v.a heakorratööde tegevuste 
puhul 10 000EEK.
- maksimaalne kuni 1 000 000.- v.a korteriühistute
puhul 100 000-. 

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 90%, 
seltsingule kuni 100%, ettevõtetele kuni 60% ja  
korteriühistule kuni 30 % 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

• Elujõulised ettevõtjad

• Keskkonnasäästlikud 
tehnoloogiad

• Kogukonnateeenused

• Puhke- ja 
turismimajandus

Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (2)

• 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 (3)

• 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 (4)

• Meetme sihtgrupp (taotlejad)
Ettevõtted ja MTÜd (v.a seltsing), kes 
tegutsevad MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 
tegevuspiirkonnas. 

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 (5)

• Toetusmäärad

- minimaalne summa projekti kohta 25 000-. v.a 
turundustegevuste puhul 10 000-. 
- maksimaalne toetuse summa projekti kohta kuni 

500 000-. 

Toetusele lisandub taotleja omafinantseering. 

Toetuse määr MTÜdele ja SAdele on kuni 90%, 
ettevõttele kuni 60% abikõlblike kulude 
maksumusest. 

Näited meilt

• Plekitöö teenuseks vajalike seadmete ostmine
(Valtsimeistrite OÜ)

• Mööblirestaureerimistöökoja rajamine Õisu 
mõisakompleksis (OÜ Forge)

Näiteid mujalt

• Traditsioonilisel köögil 

põhinev naisettevõtlus

• Portugal

Nõuded taotlejale 
Leader määrus § 28

• Raamatupidamise eraldamine;

• Taotlejal ei ole maksuvõlga;

• Ei ole saanud ega taotle samal ajal 
sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta toetust 
mujalt;

Nõuded taotlejale (2)
• Varem saadud ja tagasinõutud toetus on 
korrektselt tagastatud;

• Taotleja suhtes ei toimu 
likvideerimismenetlust ega ole tehtud 
pankrotiotsust;

• Tähtajaliselt asutatud taotleja puhul
tähtaeg vähemalt 5 aastat PRIA 
viimasest väljamaksest;

• Ettevõtja ei ole majanduslikes raskustes. 



Nõuded tegevusele

• Projekti objekt on taotleja 
omandis või antud talle õiguslikul 
alusel kasutamiseks

• Uue hoone korral ehitise alune maa
taotleja omandis või taotleja 
kasuks seatud hoonestusõigus.

• kavandatava tegevusega ei või 
alustada varem kui PRIAle taotluse 
esitamise päevale järgneval päeval

Nõuded tegevusele(2)

• Ühistaotlused ei ole lubatud.

• Jälgida strateegia meetmetes toodud 
tegevuste näidiseid.

• Projekteerimine on eraldi taotlus, ei saa olla 
koos ehitusega.

• Ehituse korral jälgida, et konkreetne tegevus 
lõppeks kasutusloa saamisega.

• Omanikujärelevalve on abikõlblik.

Mitteabikõlblikud kulud
• maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud;

• käibemaks juhul, kui taotlejal on võimalik taotleda 
selle tagastamist. NB! Käibemaks ei ole KOVi jaoks 
abikõlblik.

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

• sularahamaksed;

Mitteabikõlblikud kulud (2)

• riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, 
tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega 
seotud kulu;

• juriidilise konsultatsiooni ja raamatupidamisteenuse 
eest tasumiseks tehtud kulud;

• amortisatsioonikulud;
• trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral 

menetluskulud;
• kulutused stipendiumile, annetustele ja kingitustele;
• erisoodustuselt «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 

mõistes tasutav maks;

Mitteabikõlblikud kulud (3)
• eksperdi või projektijuhi töötasu, (sh maksud), kui ekspert või 

projektijuht on avalik teenistuja või riigi või kohaliku 
omavalitsuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on 
sarnased toetatava tegevusega;

• sõiduauto või muu mootorsõiduki ostmise kulud, v.a sellise 
mootorsõiduki, sh rändkauplusauto ostmine, mille 
sihtotstarve on tegevusgrupi piirkonnas elanikele teenuste 
osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja;

• liisingulepingu sõlmimisega, intressidega, kindlustusega jms
seotud kulud;

• liisingumakse, kui omandiõigus ei lähe hiljemalt 5a möödudes 
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest üle 
projektitoetuse saajale;

Mitteabikõlblikud kulud

• KOV ülesande asendamiseks tehtud kulud;

• asendusinvesteeringu kulud;

• kulud, mis ei ole projektiga otseselt seotud;

• projekti üldkulud, v.a projektijuhi tasu (sh maksud);

• projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui 
taotleja on KOV, ettevõtja, seltsing;

• Investeeringu tegemine kui projektitoetust taotleb 
seltsing.



Nõuded hinnapakkumistele

• Kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 156 
466 krooni, peab taotlejal olema vähemalt 3 
võrreldavat hinnapakkumist koos tehniliste
tingimuste loeteluga.

• Kui käibemaksuta maksumus on vähem kui
156 466 krooni või kui valdkonnas on ainult üks
teenuse pakkuja, peab taotlejal olema vähemalt üks
hinnapakkumuse või kululiikide kaupa kavandatava
tegevuse eeldatava maksumus.

• Väljavalitud hinnapakkumine ei tohi olla 
põhjendamatult kõrgevõrreldes tavaliselt sarnase
investeeringu või tegevuse eest tasutava hinnaga.

Nõuded hinnapakkumistele

• Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, 
aktsionär, juhatuse või nõukogu liige või
seltsinglane ei tohi omada osalust üksteise
äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega
nõukokku.

• Kui projektitoetuse taotleja on hankija
«Riigihangete seaduse» tähenduses, peab ta
hangete läbiviimisel järgima lisaks «Riigihangete
seaduses» kehtestatud nõudeid.

Mitterahaline omafinantseering

• MTÜ või SA projekti omafinantseeringu osaks 
võib olla mitterahaline omafinantseering, 
milleks loetakse projektitoetuse taotleja 
tehtud vabatahtlikku tasustamata tööd.

• Vabatahtlik tasustamata töö võib moodustada 
kuni 10% abikõlblike kulude maksumusest.

Mitterahaline omafinantseering (2)

• Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral 
on projektitoetuse max. tunnitasu 60% 
Statistikaameti poolt töö tegemise ajaks 
avalikustatud Eesti keskmisest bruto 
tunnipalgast.

• Igasugune “vaimne” töö ei ole vabatahtliku 
tasustamata tööna abikõlblik.

• Vabatahtliku tasustamata töö tegemisest 
tuleb PRIAt informeerida 4 tööpäeva ette.

Abikõlblikud kulud § 31

(1) Tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbliku kulu moodustavad:
1) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus,

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

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

4) omanikujärelevalve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 
nimetatud maksumusest.

Abikõlblikud kulud § 31

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

1) seadme ostmiseks ei ole pakkuja varem saanud toetust 
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või 
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

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

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

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



Taotlusdokumendid

Kõigile:

• PRIA taotlusvorm (Lisa 9)
• IHKK projektikirjelduse vorm (Lisa 1)
• IHKK eelarve ja ajakava (Lisa 2)
• Seadusjärgset esindusõigust mitteomava isiku puhul volikiri
• Hinnapakkumised (vähemalt 3, v.a erandjuhud)
• ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis või muu objekt, 

mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse 
või on taotleja kasuks seatud hoonestusõigus või on antud taotlejale 
õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest;

• seltsingu puhul ärakiri seltsingulepingust ja seltsinglaste nimekiri;
• Piirkondliku arengukava olemasolu
• Vajadusel muud lisadokumendid

Taotlusdokumendid (2)

• Ehitise puhul:

- ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta 
koos ehitusprojekti seletuskirjaga;

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

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;

Taotluste esitamine

• Taotlus esitatakse IHKKle väljakuulutatud 
tähtajaks 12.märts 2010 17:00

• Taotlus esitatakse kahes eksemplaris 
paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalsel 
andmekandjal (e-post, CD, mälupulk). 

• IHKK hindab projekte ~1kuu

Taotluste esitamine

• Peale IHKKlt heakskiidu saamist tuleb 2 kuu 
jooksul projekt esitada PRIAsse.

• Peale PRIAsse dokumentide esitamist 
võib tegevustega alustada.

IHKK nõuded

- Projektitaotlus koostamisel tuleb ühendust 
võtta Leader tegevusgrupi nõustajaga

- Projekti kirjelduse vorm lisa 1

- Projekti eelarve vorm lisa 2

- PRIA vorm täidetakse kõige viimasena!



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

Edukat taotlemist!

Tiina Sergo
Ida-Harju Koostöökoda

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

www.idaharju.ee


