
LEADER 
RAHASTUSVÕIMALUSED 
ETTEVÕTJALE 
2018 

21.02.2018 ettevõtjate info- ja arengupäev 



Kuidas Leader toimib? 

¨  26 Leader tegevusgruppi üle Eesti 
Katavad 99,9% maapiirkonnast 
 

¨  Kolme sektori koostöö 

¨  Igal tegevusgrupil on oma piirkonnast lähtuv 
strateegia ja toetusmeetmed 
 

¨  Igas piirkonnas hinnatakse projekte vastavalt selle 
piirkonna strateegiale ja hindamiskriteeriumitele 



Visioon	  

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

väljapaistev	  turismiak-ivsuse,	  
valdkondadeülese	  koostöö	  ja	  kohalike	  
ressursside	  efek>ivse	  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 



Vahendite	  jagunemine	  



Projektidele jagatavad toetussummad 

2 321 091 € 

Meede 1 
928 436 €  

Meede 2 

812 381 € 

Meede 3 

348 163 € 

Meede 4 

232 109 € 

2016 - 2019 



Aastate	  vahel	  raha	  jagunemine	  



Projektidele jagatavad toetussummad 

588 163 € 

Meede 1 
240 000 €  

Meede 2 

243 714 € 

Meede 3 

104 449 € 

2018 

Summad täiseurodes 



TAOTLEMINE 

 
 

26.02 – 02.04.2018  
NB! Nõustamine enne taotluse esitamist on 

kohustuslik! 

Hilinenud taotlusi vastu ei võeta. 



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; 



Erisused toetusmäärades 
¨  Vee-, maastiku- ja mootorsõiduki ostmiseks toetus 

kuni 30 % 
sh sõiduki sihtotstarve peab olema teenuse osutamine 
tegevuspiirkonnas. 
 

¨  Põllumajandusliku tegevuse puhul kehtivad PRIA 
teiste meetmetega sarnased toetusprotsendid 
(üldjuhul madalamad kui 60%). 

¨  Projektitoetuse minimaalne määr on 15% projekti 
abikõlblikust kogumaksumusest. 



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 / uuenduslikkus 10 % 

Uute toodete või teenuste lisandumine 10 % 

Projekti tulemusel tekkiv koostöö 10 % 



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 (v.a üksikud erandid 3. 
meetmes); 

¨  Projektitoetuse taotlejal ei tohi taotluse tegevusgrupile 
esitamise hetkel olla riiklikku maksuvõlga. 

¨  Taotleja peab läbima nõustamise kohaliku 
tegevusgrupi poolt kinnitatud nõustaja juures, kes annab 
nõustamise läbimise kohta vastava kinnituskirja (mis 
peab olema lisatud taotlusdokumentidele); 



Nõuded taotlejale (IHKK) 

¨  Ehitustegevust sisaldava projekti puhul peab taotleja koos 
taotlusdokumentidega esitama ehitusloa (juhul kui see on nõutav 
Ehitusseadustiku kohaselt); 

¨  Juhul kui taotletakse toetust ehitustegevuseks, mis seaduse või Leader 
määruse kohaselt ei nõua ehitusluba ega ehitusprojekti esitamist, 
esitab taotleja koos taotlusdokumentatsiooniga joonised ja info 
planeeritava ehitustegevuse koha, mahu jms kohta. Info peab 
olema esitatud sellisel kujul, et hindajal on võimalik detailselt aru 
saada planeeritava tegevuse olemusest ja mahust, vajaliku 
ehitusmaterjali mahust jm. 

¨  Projektitoetuse taotleja (v.a KOV) peab koos taotlusdokumentidega 
esitama taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta (2017) aruande; 



Nõuded taotlejale (IHKK) 

¨  Ühisprojekti puhul peab taotleja esitama kõigi projekti partnerite 
poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppe IHKK poolt 
kinnitatud vormil. 

¨  MTÜ peab esitama mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete 
nimekirja (v.a usulised ühendused). 

¨  SA peab esitama SA asutajate ja nõukogu liikmete nimekirja. 

¨  Taotleja peab esitama täidetud IHKK projektikirjelduse ja eelarve 
vormi (hoolimata sellest, et osaliselt sama info täidetakse ePrias). 



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. 



Hinnapakkumused 1 §33 

¨  UUS! LEADER-määruse kohaselt ei ole kohustust võtta 
projektitoetuse taotlemiseks hinnapakkumisi  

    PROJEKTITOETUSE  TAOTLUS ESITATAKSE  EELARVEPÕHISELT 

¨  UUS!  Hinnapakkumused tuleb võtta enne reaalsete kulutuste 
tegemist ja esitada PRIAle koos maksetaotlusega 

¨  KTG-l on õigus LEADER-määruse nõudeid kitsendada ja 
hinnapakkumusi ka taotlemisel küsida – vt strateegia nõudeid. 

Nt IHKK võtab projekti hindamisel arvesse, kas on olemas 
hinnapakkumused ning sellest sõltuvad hindepunktid! 



Hinnapakkumused 7 –  
kasutatud masin/seade 

¨  Kasutatud masina/seadme kohta peab taotleja olema saanud 
vähemalt ühe hinnapakkumuse, ja 

¤  LISAKS veel ühe hinnapakkumuse uue samaväärse 
seadme/masina kohta 

 

¨  Võrdlushindade kataloogi kantud masina/seadme kohta ei 
pea olema hinnapakkumust 



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 tehnoliigiate kasutuselevõtuks tehtavad 
investeeringud; matka- ja terviseradade rajamine ning 
viiadatamine; 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) 



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. 



 
 

SOOVITUSED. 
 

ENAMLEVINUD VEAD 
TAOTLUSTES. 



Soovitame 

¨  Mitte kasutada projektikirjutaja teenuseid. 
¨  Pigem üks tugev projekt kui mitu nõrka. 
¨  Mõelge varakult läbi vastutus (eriti MTÜ puhul) – 

kes, mida ja millal teeb, kust saate käibevahendid 
jne. 

¨  Alustada ePria-sse projekti sisestamist varakult. 
Võrreldes vana ePria-ga võtab uues ePrias 
sisestamine rohkem aega. 
Lisaks kontrollida varakult üle volitused. 



Soovitame2 

¨  MTÜ puhul ettevõtlustunnustega projekti puhul 
taotleda kohe 60% toetust (nt projekt suunatud MTÜ 
tuluteenimise võimekuse tõstmisele). 

¨  MTÜ-dele soovitus: küsige osalejatelt / kasusaajatel 
tasu omafinantseeringu katteks (nt kui teete 
kogukonnale koolitusi, siis osalejad maksavad 40% 
kinni) 



Peamised probleemid taotlustes 

¨  Ehitusega seotud dokumentatsioon ! 
-  puudub ehitusluba. 
-  KOV ei ole teadlik planeeritavast ehitustegevusest (või on 

teadlik osaliselt) 
-  Puudub info planeeritava tegevuse koha, mahu jms kohta (nt 

eelarve 100 000 eur, kulu “põranda valamine” – puuduvad 
joonised, mahud jne) 

-  Hinnapakkumused ja ehitustegevuse eelarve ei ole korrektsel 
vormil (vt eraldi Excel vormid) 

-  puudub hoonestusõigus või kasutusleping (või see liiga lühikese 
aja peale, sisus vasturääkivusi jne). 



Peamised probleemid taotlustes 

¨  Puudub seos meetme üldeesmärgi ja spetsiifiliste 
eesmärkidega. 
Taotlejal üritab nö “ruutu ringi sisse suruda.” 
 

¨  Taotleja ei suuda sõnastada konkreetset probleemi, 
mida projektiga lahendatakse (vt hindamiskriteeriume). 
- probleem on sõnastatud väga laialt või laialivalguvalt 
või vastupidi liiga spetsiifiliselt; 
- projekt ei lahenda tegelikult probleemi; 
- probleemi ei ole tegelikult olemas või ei suuda taotleja 
selle olemasolu tõestada. 
- probleem ei ole meetmega seotud. 



Soovituseks taotlejale 

¨  Äriplaani ja projekti hakka koostama juba täna; 
¨  Koostööd ei tasu karta – üheskoos mõeldes sünnivad 

paremad lahendused; 

Infot leiad: 

www.idaharju.ee 
www.eas.ee 

 



IHKK nõustajad 

ANIJA VALD 
 
Marge Raja 
marge.raja@anija.ee 
 

RAASIKU VALD 
 
Õnnela Metsaorg 
onnela.metsaorg@raasiku.ee 
 

KOGU PIIRKOND 
Sille Noor 

Tiina Sergo 
info@idaharju.ee 

 



Tänan tähelepanu eest! 
 

Tiina Sergo 
MTÜ Ida-Harju Koostöökoda 

Tel +372 56 945 871 
E-post: tiina@idaharju.ee 

www.idaharju.ee 


