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Meede 2-Ettevõtluse arendamine



2022. a taotlusvoor on e-PRIA avatud 05.09 – 19.09.2022

Meede 2- Ettevõtluse arendamine

Taotlusvooru maht 258 653€

Toetussumma 3 000 - 60 000 eurot

Toetuse määr kuni 60%

Erand: vee-, maastiku ja mootorsõiduki ostmiseks toetus kuni 30%

(välja arvatud liikurmasin)

Sh sõiduki sihtotstarve peab olema teenuse osutamine tegevuspiirkonnas

Projektitoetuse minimaalne määr on 15 % 

toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Põllumajandusliku tegevuse puhul kehtivad PRIA teiste meetmetega

sarnased toetusprotsendid. 



Ajakava

Juba praegu nõustamine, viimane päev 12.09.2022

05.-19.09.2022 taotlusvoor e-PRIAs avatud kuni 19.09.2022,

kell 23.59

september tehniline kontroll

oktoober hindamine, paikvaatlus ja hindamiskomisjoni

koosolek

Oktoobri 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.

Liisinglepingu korral kuni 30.06.2025.



Kes saab toetust taotleda ?

Ida-Harju Koostöökoja tegevuspiirkonnas (Raasiku, Kose ja Anija 

vallas) tegutsev VKE*

• Osaühing (OÜ);

• Füüsiliselt isikust ettevõtja (FIE);

• Tulundusühistu;

• Mittetulundusühing (MTÜ);

• Sihtasutus (SA);

Taotlejaks ei saa olla erakond ega välisriigis registreeritud 

organisatsioon.

Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju Koostöökoha

piirkonna elanikud ja/või organisatsioonid; 

*VKE – väike ja keskmise suurusega ettevõte, millel on kuni 50 

töötajat ning mis muus osas (v.a töötajate arv) vastab Euroopa

Komisjoni määruse 800/2008/EU`lisa 1-l



Toetavad 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

• NB! Kõik projektid peavad kaasa aitama meetme üld-eesmärgi

saavutamisele ja vastama vähemalt ühele meetme spetsiifilisele

eesmärgile. 



Meetme üldeesmärk:

Ettevõtluses panustab kohalike ressursside keskkonnaga kooskõlas

kasutamine ja valdkonna-ülene koostöö otseselt piirkonna

konkurentsivõime tõusu.

Meetme spetsiifilised eesmärgid:
• Piirkonna jaoks on välja töötatud 2 kuni 3 geograafiliselt eristatava 

turismipiirkonna kaubamärki, mida kasutatakse süsteemselt sise- ja 

välisturismi arendamiseks; 

• Kohalik toit on piirkonna kaubanduvõrgus esindatud. 

• Kohalik tarbija on teavitatud kohaliku toidu tarbimise eelistest (sh läbi 

piirkondliku kaubamärgi laialdase kasutamise);

• Ettevõtjad on orienteeritud omavahelisele koostööle läbi koostöövõrgustike 

või - organisatsioonide; 

• Ettevõtlustegevus on loodussäästlik, innovaatiline ja kohalikku ressurssi 

optimaalselt väärindav; 

• Piirkonnas on toimivad sise- ja välisturule suunatud ühisturundus-

tegevused.

• Kohalikud ettevõtted on jätkusuutlikud ja konkurentsivõimelised



Leader määrus § 30 lg 2- Abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral

Projektitoetuse abikõlblikud kulud on:

1) ehitise ehitamise ja parendamise kulud;

2) veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna

elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamise kulud ning nende juurde kuuluvate seadmete

ostmise, paigaldamise ja vastava võrguga liitumise (edaspidi koos taristuinvesteering) kulud;

3) masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas patendi, 

litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine;

4) maastikusõiduki, veesõiduki, välja arvatud laeva, või mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, kui selle sihtotstarve

on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas ning kui projektitoetust taotleb ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus;

5) infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;

6) teostatavusuuringu koostamise kulud, sealhulgas uuringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge

loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, 

sealhulgas sotsiaalmajanduslikud aspektid ning keskkonnateadlikkus;

7) sellise töö, teenuse ja kauba ostmise kulud, mis ei ole punktides 1–6 nimetatud tegevuse osa.

Paragrahvi 30 lõike 2 punktis 7 nimetatud tegevuste elluviimiseks võib toetust taotleda, kui need viiakse ellu:

1) paragrahvis 29 nimetatud kohaliku tegevusgrupi koostööprojekti osana;

2) ühe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, 

keda nimetatakse partneriteks ning kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusgrupp (edaspidi ühisprojekt) või

3) koolitus- ja teavitustegevusena tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks (edaspidi teadmussiirde projekt).



Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise

ja liisimise kulud on abikõlblikud, kui:

1) masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või

liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust

riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest

või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;

2) masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki hind ei ületa selle

turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme hinnast

madalam;

3) masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki eeldatav

kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase

toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja ei ole VKE, ja 

vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa

väljamaksmisest juhul, kui taotleja on VKE.



Mitte-toetavad tegevused

• Ehitusprojekteerimine;

• Tööjõurent;

• Tooraine ostmine (sh ei sobi ka lahendus – ostame materjali, 

ehitame ise);

• Üksikettevõtte turunduskulud (eeldatud on, et kõik

turundustegevused toimuvad ühiselt, kasutatakse piirkonnas

väljatöötatud märgiseid ning turundustegevustes osaleb vähemalt 2 

organisatsiooni);

• Järgmiste EMTAK teise astme koodide alla kuuluvad tegevused: 

05-09; 64-66; 68-71; 78; 92.



Näited perioodil 2016-2021 toetatud projektid:

• Laut-ait hoone laohooneks renoveerimine (halupuude ladu)

• Autoremonditöökoja laiendamine

• Mobiilne lintsaekaater

• Mobiilne teraviljakuivati

• Värvisorteer

• Roomikekskavaator

• Turismiettevõtte tegevuse arendamine (seikluspark, mänguväljak, välitelk

jt)

• Elektrijalgrattad

• Laserpink

• Röntgen loomakliinikusse

• Puude istutamise- ja ülesvõtmise seade

• Treiliin

• Villakoja seadmed

• Köögiseadmed

• Mesilasteraapia majad

• Erinevad ehitustegevused (tootmisruumid jm)



Nõuded taotlejale

• Iga taotleja saab esitada ühte meetmesse ühe projektitoetuse

taotluse;

• Organisatsioon on tegutsenud vähemalt 6 kuud

• Taotlemise hetkel ei tohi olla pooleli sama meetme raames toetatud

projekte

• Taotluse esitamise hetkel ei tohi olla riiklikku maksuvõlga

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

nõustamise läbimise kohta vastava kinnituskirja.



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; 

3)Äriplaan (investeeringuprojektide puhul) või turundusplaan

(turundustegevustele suunatud projektide puhul) 

Finantsprognoosid võivad olla esitatud eraldi tabelina. 

4) 2021. aasta majandusaasta aruanded

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.



Vähese tähtsusega abi (VTA)

Projektitoetuse suurus ei tohi koos jooksva majandusaasta ja taotluse

esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta jooksul

eraldatud vähese tähtsusega abiga (VTA) ületada 200 000 eurot, kui

projektitoetuse saaja on varem saanud vähese tähtsusega abi ja kui

antav toetus on käsitletav vähese tähtsusega abina.

VTA vaba jääki saab kontrollida Rahandusministeeriumi kodulehelet

https://rar.fin.ee/rar/DMAremnantPage.action?regCode=&name=kivikose

&countryCode=&method%3Ainput=Kontrolli+j%C3%A4%C3%A4ki

https://rar.fin.ee/rar/DMAremnantPage.action?regCode=&name=kivikose&countryCode=&method%3Ainput=Kontrolli+j%C3%A4%C3%A4ki


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

1. Finantsprognooside realistlikkus, projekti elluviimise tõenäosus ja 

teostatavus - osakaal 25% 

2. Kohaliku ressursi kasutamine - osakaal 20% 

3. Taotlusdokumentide tehniline korrektsus - osakaal 15% 

4. Töökohtade loomine - osakaal 10% 

5. Projekti tulemuse innovaatilisus/uuenduslikkus - osakaal 10% 

6. Uute toodete või teenuste lisandumine - osakaal 10%

7. Projekti tulemusel tekkiv koostöö - osakaal 10% 



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



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

info@idaharju.ee

www.Idaharju.ee

https://www.facebook.com/IdaHarjuKoostookoda

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

