
Ida-Harju Koostöökoda

II taotlusvoor 2022
Meede 1-Elukeskkonna arendamine

Meede 3-Ühistegevuse arendamine



2022. a II taotlusvoor on e-PRIAs avatud 21.03 – 04.04.2021

Avatud meetmed:

Meede 1 Elukeskkonna arendamine

Investeeringud elukeskkonna jaoks olulistesse avaliku kasutusega

objektidesse (kultuuri- ja sporditaristu jms)

Taotlusvooru maht 455 920€

Meede 3 Ühistegevuse arendamine

Ühistegevuse arendamine (strateegia prioriteetide ja eesmärkidega

haakuvad tegevused ja investeeringud)

Taotlusvooru maht 51 731€

NB! Nõustamine enne taotluse esitamise tähtaega on kohustuslik!

Nõustamiseks kirjuta info@idaharju.ee

helista 56945871 Anneli või 56945872 Sille

mailto:info@idaharju.ee


Ajakava

Juba praegu nõustamine, viimane päev 25.03.2022

21.03-04.04.2022 taotlusvoor e-PRIAs avatud kuni 04.04.2022,

kell 23.59

aprill tehniline kontroll

mai/juuni hindamine, paikvaatlus ja hindamiskomisjoni

koosolek

Juuni lõpp 2022- IHKK juhatus kinnitab hindamistulemused ja pingerea

Pärast positiivse otsuse saamist on taotlejal õigus omal vastutusel

tegevusi ellu viima hakata.

PRIA-l on otsuse tegemiseks aega 60 tööpäeva.

Projekti võib ellu viia kuni kaks aastat alates PRIA toetusotsusest. 

Kuludokumente võib esitada kuni neljas osas kahe aasta jooksul.



MEEDE 1

Taotlusvooru maht 455 920 eurot; 

Projektitoetuse miinimumsumma 5 000 eurot;

Projektitoetuse maksimumsumma 80 000 eurot

Toetuse määr 15-80% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;

Toetuse määr taristuinvesteeringute ning ettevõtlusele

suunatud tegevuste puhul maksimaalselt 60%;

NB! Ka külaseltsi tegevus võib olla ettevõtlusele suunatud!



Kes saab toetust taotleda (meede 1)?

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsev:

-MTÜ;

-SA;

-KOV;

Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju Koostöökoja

piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid;

Taotlejaks ei saa olla erakond, äriühing ega välisriigis

registreeritud organisatsioon.



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.

Spetsiifiline eesmärk:

• Taristu haldamine on kuluefektiivne, jätkusuutlik, keskkonnasõbralik

• Turvatunne piirkonnas on tõusnud

• Toetust saanud objektid on multifunktsionaalsed

• Kahekordistunud külastuste arv toetust saanud avalikel objektidel



Toetatavad tegevused (meede 1)

• Mäluasutuste, kultuuri- ja spordirajatiste investeeringud –

investeeringud hoonetesse (ehitus- ja renoveerimistegevus) ning

hoonega seotud seadmetesse; funktsioonide mitmekesistamisele

suunatud investeeringud; keskkonnasäästlike tehnoloogiate

kasutuselevõtuks tehtavad investeeringud; matka- ja

terviseradade rajamine ning viidastamine jne.

• Meetme eesmärkidega seotud tegevusteks vajalike

väikevahendite soetamine;

• Piirkonna turvalisuse tõstmine – investeeringud ohutuse

suurendamine (nt kogukonnale vajalikud turvaseadmed).



Mitte-Toetatavad tegevused (meede 1)

• Investeeringud objektidesse, mis projekti tulemusel ei

saavuta täielikult eesmärki (st jäävad pooleli ning vajavad

tervikliku toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid);

• Investeeringud eraomandit väärtustavasse tegevusse

(korterelamute katuste ja fassaadide remont jms);

• Investeeringuid piirkonnast väljaspool asuvatesse

objektidesse;

• Ehitusprojekteerimine;

• KOV ülesannete asendamine

(tellitakse ekspertiis)



MEEDE 3

Taotlusvooru maht 51 731 eurot; 

Projektitoetuse miinimumsumma 2 000 eurot;

Projektitoetuse maksimumsumma 10 000 eurot

Toetuse määr 15-80% toetatava tegevuse abikõlblikust maksumusest;

Toetuse määr ettevõtlusele suunatud tegevuste puhul

maksimaalselt 60%;

NB! Ka külaseltsi tegevus võib olla ettevõtlusele suunatud!



Kes saab toetust taotleda (meede 3)?

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsev:

-MTÜ;

-SA;

-KOV (ainult ühisprojekt)

Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju Koostöökoja

piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid;

Taotlejaks ei saa olla erakond, äriühing ega välisriigis

registreeritud organisatsioon.



Meede 3 - Ühistegevuse arendamine

Meetme üldeesmärk (vastab strateegia eesmärgile): 

Vabaühendused on saavutanud majandusliku iseseisvuse ja 

mängivad olulist rolli piirkonnaüleste ühistegevuste algatamisel ning

juhtimisel.

Spetsiifiline eesmärk:

• Piirkonna vabaühendused on saavutanud suurema majandusliku 

sõltumatuse ning projektitoetuste osakaal Leader-meetmest toetust 

saanud piirkonna vabaühenduste eelarves on alla 70%

• Piirkonna igas omavalitsuses on kujunenud 1 kuni 2 regulaarselt 

toimuvat “bränd-sündmust”, mis arendavad ja kannavad edasi 

piirkonna traditsioone ning on suunatud kogu piirkonnale

• Tegevuste ja sündmuste läbiviimisel on kasutusel uuenduslikud 

lahendused ning kohalik ressurss

• Leader projektide kajastatus kohalikus meedias on suurenenud 

vähemalt kolmandiku võrra



Toetatavad tegevused (meede 3)

• Valla- ja piirkonnaüleste traditsiooniliste sündmuste korraldamine

jms; 

• Tegevused ja investeeringud, mis aitavad suurendada

vabaühenduste majanduslikku sõltumatust

(sh kogukonnateenuste arendamine, koolitused, uuenduslike

lahenduste väljatöötamine ja juurutamine jms); 

• Rahva- ja pärandkultuuri traditsioonide talletamine ning

arendamine jms; 

• Meetme eesmärkidega seotud tegevusteks vajalike 

väikevahendite soetamine. 



Mitte-toetatavad tegevused (meede 3)

• Võistlus- või treeningriietus

(v.a esinemisriietus 1x kollektiivi kohta programmperioodi jooksul);

• Osalemine välisreisidel (sh spordivõistlustel) 

(v.a kuni 26 aastaste (k.a.) noortegrupid ja juhul, kui välisreisil

osalemine panustab otseselt strateegia eesmärkide saavutamisesse); 

• Maakondlikud sündmused

(v.a juhul kui korraldajate hulgas on Ida-Harju Koostöökoja piirkonna

organisatsioon või sündmus toimub Ida-Harju Koostöökoja

territooriumil); 

• Väga kitsale sihtgrupile suunatud tegevused ja investeeringud;

• Organisatsiooni püsikulud; 

Kõik vastava maaeluministri määruse kohaselt mitteabikõlblikud kulud.



Kas üritused või investeeringud? (meede 3)

Projekt võib sisaldada:

1. Pehmed tegevused – üritused jm

Tegemist on ühisprojektiga:

Projektil peab olema vähemalt üks partner, kellel on projektis kindel roll. 

NB! Partner ei ole hinnapakkuja. 

Partnerid sõlmivad ühiste kavatsuste kokkuleppe, 

mis sisaldab 1-4 aastast tegevuskava, 

mille tegevused on kavandatud ühtlaselt kogu tegevuskava

elluviimise perioodile;

Projekti periood juuli 2022-detsember 2024

2. investeeringud, mis vastavad meetme eesmärkidele

Ei ole ühisprojekt!!



Nõuded taotlejale

• Iga taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe projektitoetuse taotluse;

• Organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud

• Taotluse esitamise hetkel ei tohi olla riiklikku maksuvõlga

• Taotlejal on läbitud nõustamine Ida-Harju Koostöökojas, kes annab nõustamise läbimise

kohta vastava kinnituskirja.

• Taotlemise hetkel ei tohi olla pooleli sama meetme raames toetatud projekte

Erand meetmes 3: pooleliolevale projektile lisaks võib uut projekti taotleda juhtudel kui:

✓ taotlejal on sama meetme raames pooleli ühisprojekt, esitada taotluse veel ühele projektile, 

mis ei ole ühisprojekt. 

✓ taotleja, kellel on pooleli ühisprojekt, mille tegevustest on ellu viidud vähemalt 50% 

(arvestatakse esitatud kuludeklaratsioonide summa alusel – kulusid peab olema deklareeritud

vähemalt 50% ulatuses projekti eelarvest). 



Nõuded taotlejale (2)

• Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust

riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või

muud tagastamatut riigiabi;

•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 PRIA e-teenuse

keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval.

• 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.



Vajalikud dokumendid

1)Taotlusvorm ehk projekti kirjelduse ja eelarve (vt vorm IHKK 

veebilehelt). 

2)Nõustamiskinnitus; 

4) 2021. aasta majandusaasta aruanne (äriregistri vormil)

5) Ehitustegevust sisaldava projekti puhul ehitusluba (juhul kui see on 

nõutav Ehitusseadustiku kohaselt); 

6) Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti

seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt. 

7) Juhul kui taotletakse toetust ehitustegevuseks, mis seaduse kohaselt ei

nõua ehitusteatist, ehitusluba ega ehitusprojekti esitamist, esitab taotleja

joonised ja info planeeritava ehitustegevuse (remont, 

rekonstrueerimine vms) koha, 



Vajalikud dokumendid (2)

8) Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, 

kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või

mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse

või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks

aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui

taotleja on VKE, ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase

toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui

projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side

juurdepääsuvõrgu rajamiseks; 

Näit kinnistusraamatu väljavõte või rendileping

9) Uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema

projektitoetuse taotleja omandis või on selle alusele maale

projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt

kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa

väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on VKE, või viieks

järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa

väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE; 



Vajalikud dokumendid (3)
10) Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu

esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, 

välja arvatud usulised ühendused, juhul, kui taotleja on 

mittetulundusühing

NB! Oluline on lisada kuupäev

11) Eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- ja järelevalveorganitesse

kuuluvate isikute nimekiri juhul, kui juhtimis- ja järelvalveorganitesse

kuuluvate isikute nimekiri ei ole kättesaadav äriregistrist

12) Ühisprojekti puhul esitab taotleja koos taotlusdokumentidega kõigi

projekti partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppe

IHKK poolt kinnitatud vormil. Vormi leiab IHKK veebilehelt. 

13) Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise

kulude kohta. Projektijuhtimise kulud on lubatud ainult ühisprojekti puhul.



Millele tähelepanu pöörata?

Kindlasti lähtuda meetme üldeesmärgist ning lugeda meetmelehte tervikuna! 

Projektiga algatatakse midagi uut või arendatakse olemasolev uuele tasemele –

projekt ei ole mõeldud jooksvate kulude katmiseks või tavapäraste tegevuste

kulude rahastamiseks.

Projektitoetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekt tuleb projekti lõppedes

võtta sihtotstarbeliselt kasutusse. 

Tehniline korrektsus: Erinevad taotluse osad peavad olema kooskõlas ja 

andma edasi samasugust infot. Varasemaid materjale kasutades uuendada

vajadusel aastaarve, nimesid, eesmärke jms.

PRIA maksab toetusraha tagantjärele!

Maksetaotlust on võimalik esitada 4x projekti jooksul, võimalik taotleda ka osaliselt

tasutud kuludokumentida alusel maksmist. 



Hindamiskriteeriumid (meede 1)

Kvalitfitseerumiskriteerium: Taotlus aitab kaasa meetme eesmärkide

saavutamisele - hinnatakse JAH/EI skaalal. 

Juhul kui hindajatest 50% või rohkem vastab “EI,” kõrvaldatakse taotlus

edasiselt hindamiselt. 

Sisulise hindamise kriteeriumid: 

• Objekti vajalikkus/olulisus piirkonnas - osakaal 25% 

• Investeeringu mõju probleemi lahendamisele - osakaal 20%

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus - 20% 

• Multifunktsionaalsus - osakaal 20% 

• Taotlusdokumentide tehniline korrektsus - osakaal 10% 

• Projekti omafinantseeringu määr - osakaal 5% 

Hindamisel rakendatakse 5 punkti skaalat ja 50% lävendit – vähem kui

50% maksimaalsetest võimalikest hindepunktidest saanud projekti osas 

PRIA-le projekti rahastamise ettepanekut ei tehta. 



Hindamiskriteeriumid (meede 3):

Kvalitfitseerumiskriteerium: Taotlus aitab kaasa meetme eesmärkide

saavutamisele - hinnatakse JAH/EI skaalal. Juhul kui hindajatest 50% või

rohkem vastab “EI,” kõrvaldatakse taotlus edasiselt hindamiselt. 

Sisulised hindamiskriteeriumid: 

• Projekti vajaduse põhjendatus - osakaal 20% 

• Projekti mõju piirkonna koostööle ja kaasatusele (sealhulgas kohaliku

ressursi kasutusele) - osakaal 15% 

• Eelarve põhjendatus - osakaal 15% 

• Projekti omafinantseeringu määr - osakaal 10% 

• Taotleja ja tegevuste jätkusuutlikkus - osakaal 10% 

• Sihtrühmade selgus - osakaal 10% 

• Teavitustegevuste olemasolu, teostatavus ning teavitustegevuste

asjakohasus - osakaal 10% 

• Taotlusdokumentide tehniline korrektsus - osakaal 10% 

Hindamisel rakendatakse 5 punkti skaalat ja 50% lävendit – vähem kui

50% maksimaalsetest võimalikest hindepunktidest saanud projekti osas 

PRIA-le projekti rahastamise ettepanekut ei tehta. 



Hinnapakkumised

Leader määruse kohaselt võib projekti esitada vaid eelarvepõhiselt. 

Hinnapakkumised tuleb esitada koos maksetaotlusega.

Küll on projekti hindamisel eelarve põhjendatuse hindamisel oluline näha, 

milliste andmete põhjal on maksumus saadud; 

• Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 

eurot, peab esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos

selliste tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele

spetsifikatsioonile; 

• Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus

1000–5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse

osutaja, töö pakkuja või kauba müüja, peab esitama vähemalt ühe

hinnapakkumuse, mis sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö

või teenuse maksumuse ja koguse kohta; 



Hinnapakkumused (2)

• Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina, seadme või

eriotstarbelise sõiduki ostmiseks, peab esitama vähemalt ühe

hinnapakkumuse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki

kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või

eriotstarbelise sõiduki kohta; 

• Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust võrdlushindade kataloogi

kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse saaja olema saanud

hinnapakkumust; 

• Ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse

hinnapakkumine PRIA vormil; (vt vorm IHKK veebilehelt) Soovitame

küsida hinnapakkumised sellel vormil, sest e-PRIAs on hoone ehituse

kulud esitatud sama loogikaga ja nii on ka maksetaotlust hiljem lihtsam

esitada



Mitterahaline omafinantseering §35

• MTÜ ja SA korral võib omafinantseeringu osaks olla mitterahaline

omafinantseering

• Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või

investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud

vabatahtlik tasustamata töö

• tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik

taotleja poolt tehtud vabatahtlik tasustamata töö.

• Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni üheksa

protsenti mitterahalise omafinantseeringuga seotud toetatava

tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.

IHKK oma hindamiskriteeriumitega mitterahalist

omafinantseeringut ei soosi (st saate vähem punkte ja projekt

võib jääda toetuseta).



Nõustamine enne taotluse esitamise tähtaega on kohustuslik!

Nõustamiseks kirjuta info@idaharju.ee

Helista:

56945871 Anneli

56945872 Sille

mailto:info@idaharju.ee


Täname!

Ida-Harju Koostöökoda
Materjali koostas: Sille Noor

info@idaharju.ee

www.Idaharju.ee

https://www.facebook.com/IdaHarjuKoostookoda

mailto:info@idaharju.ee
http://www.idaharju.ee/
https://www.facebook.com/IdaHarjuKoostookoda

