
 
 

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine 

 

Meetmeleht 2022 

Taotlusvoor 01.03-14.03.22 

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus:  

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna majandust parandatakse tegutsevaid väikeettevõtteid 

toetades ja uute asutamist innustades. Kohalik majanduselu vajab ettevõtluse mitmekesistamist ja 

innovatsiooni kohaldamist, ettevõtete-vahelist võrgustamist, pakutavate teenuste paremat 

kättesaadavust. Tõsta on tarvis toodete ja teenuste kvaliteeti. 

Oluline on toetada piirkonna ettevõtluse rahvusvahelist võrgustumist, pääsu eksporditurgudele. 

Ettevõtluse tarbeks tuleb arendada enam infotehnoloogiat ja selle kaudu luua kaugtöö võimalusi. 

Loomemajandus uue ettevõtlusharuna vajab toetust loomemajanduskeskuste arendamiseks. Noorte 

kaasamiseks ettevõtlusse tuleb soosida kontakte kohalike ettevõtjate ja noorte vahel, innustada ja 

õpetada noori ettevõtlusega tegelema ja toetada noori ettevõtjaid, kes võtavad üle eelmise 

põlvkonna ettevõtte. Ettevõtlus (näiteks käsitöö valmistamise alal) vajab toetamist 

ühisturunduseks, võrgustumiseks, koolitamiseks. Toetada kohalike kogukondade algatust pakkuda 

piirkonnas alustavatele ettevõtetele tegevuskohta (inkubaatorit) – näiteks bürooruume 

külamajades, pakkuda ettevõtjatele abi toodete turustamisel, erinevate ettevõtlusürituste 

korraldamisel s.h kogukonna meediaväljaannete, ajalehtede ja interneti kodulehtede kaudu. 

Jätkuvalt tuleb toetada piirkonna kohaliku ressursi (loodusvarad, maastik, tööjõud, oskused ja 

traditsioonid) täiendavat kasutuselevõtmist ettevõtluses, s.h on oluline panustada uuringutesse, 

turundusse ja investeerida seadmetesse. Piirkonnas kasvatatavad põllumajandussaadused ja 

valmistatavad toiduained peavad jõudma tarbijani võimalikult lühikese tarneahela kaudu, milleks 

on vaja toetada talupoode, otsetarne algatusi. Üha enam põllumajandussaadusi, sh mesi, tuleb 

töödelda ümber kohapeal, milleks on vajalik toetada kohaliku toidutöötlemist. Piirkonna 

turismipotentsiaal peitub niihästi omapärases loodusmaastikus (rabad ja kõnnumaad) kui ka hästi 

säilinud ehitusmälestistes (arvukad mõisahäärberid, heas korras kirikud, Muinas-Eesti linnamäed). 

Teiseks oluliseks Raplamaa turismimagnetiks võiks olla arenenud käsitöö, kunsti- ja kultuurielu. 

Kolmandaks on vähe kasutatud võimalusi matkaturismi ja sporditurismi (aerutamine, ratsutamine, 

jalgrattamatkad, suusamatkad) pakkumiseks, loodus- ja loomateraapiateks. Vajalik on välja 

töötada Raplamaa turismi võimalustel põhinevad turismitooted (käsitööturism, 

rahvakultuuriturism, taluturism, loodusmatka turism, mõisakultuuri turism, jne). Toetamist vajab 

maakonna toodetele ja teenustele omase ühise brändi, tunnusjoone, kaubamärgi väljatöötamine ja 

selle tutvustamine. 

 

Strateegia meetme eesmärk: 

Aktiivne innovaatiline ettevõtlus, arenenud kohalik majandus ning kõrge tööhõive. 

 

Toetuse saajad: 

Projektitoetuse saajad on mikro- ja väikeettevõtted (VKE) (eraettevõtjad), sh füüsilisest isikust 

ettevõtjad, ettevõtjaid koondavad ühendused ja ettevõtlusele suunatud tegevusega ühendused, 

kes vastavad maaeluministri LEADER rakendusmääruses toodud nõuetele taotleja kohta. 

Projektide puhul võib taotleja olla ka kohalik tegevusgrupp. 

 

 

Toetatavad tegevused:  



 
 

Investeeringutoetuse projektid 

Üldpõhimõte: toetatakse Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja 

tegutsevate mikro- ja väikeettevõtete (sealhulgas ka FIE-de) tootmist ja teenuse osutamist ning 

investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (välja 

arvatud ekspordi iseloomuga teenuse puhul (sõidukid ja teisaldatavad seadmed teenuse 

osutamiseks)). 

 

Toetatavad tegevused on: 

1) tootmiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja 

masinate, sh mootorsõidukite ostmine ja paigaldamine; 

2) infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;  

3) käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine; 

4) tootmiseks, teenuste osutamiseks või lühikese tarneahela turustuseks vajalike ruumide 

ehitamine, renoveerimine ja rekonstrueerimine; 

5) projekti objektide (tootmis-ja teenindushoonete) ehitamise ja kasutamisega vahetult seotud 

väikesemahuliste infrastruktuuri objektide (vee- ja kanalisatsiooni trassid, elektrisüsteemid-

paigaldised, juurdepääsuteed jne) väljaehitamine; 

Märkus: kui rekonstrueeritavatest, renoveeritavatest või väike-infrastruktuuri objektist ainult OSA 

kuulub vahetult kasutamisele projektiga seotud tootmise või teenuse osutamise otstarbel, siis 

toetatakse objekti kogumaksumust protsentuaalselt vastavalt projektiga seotud objekti osale. 

6) ehituseks vajalik tehniline projekteerimine kuni 10% ehitustööde maksumusest, juhul kui on 

tagatud projekti elluviimise aja jooksul järgnev ehitamine. Projekteerimine ja ehitamine peab 

olema sel juhul esitatud samas taotluses;  

7) ehituse omanikujärelvalve kulud kuni 3% ehitustööde maksumusest;  

 

Teadmussiirde projektid (koolitus-teavitustegevus tegevuspiirkonna ettevõtluse 

arendamiseks)  

Üldpõhimõte: toetatakse ettevõtluse arendamisega ja edendamisega tegelevate 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste projekte, mis on suunatud konkreetselt Raplamaa 

Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamisele. Taotleja peab asuma Raplamaa 

Partnerluskogu tegevuspiirkonnas, kuid tegevus võib toimuda väljaspool seda. Ei toetata üksikute 

ettevõtete projekte. 

 

Toetatavad tegevused on: 

1) teavitus-ja turundustegevused, sh messil ja näitusel oma või mitme ettevõtte ühise 

ekspositsiooniga osalemine turundusplaani alusel; 

2) kuni kolmepäevase kohapeal viibimisega otseselt ettevõtluse alase õppereisi puhul sõidukulud, 

majutuskulud ja õppereisi objektide külastamise kulud; 

3) piirkonna eripära arendamiseks ja sellekohase info levitamiseks ja tegevused nagu teabepäevad, 

konverentsid, näitused, laadad, samuti vastava infomaterjali (flaierid, voldikud, plakatid, 

brožüürid, videoklipid jm) väljaandmine; 

4) koolitustegevused - kuni kolmepäevaste otseselt piirkonna ettevõtluse arendamisega seostuvate 

seminaride ja koolitustsüklite läbiviimine piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtete ühendustele (lubatud 

kulud on ruumide rent, koolitaja tasu, koolituseks vajalike materjalide valmistamine). 

 

 

Ühisprojektid 



 
 

Üldpõhimõte: ühisprojektid viiakse ellu ühe-kuni nelja aastase tegevuskava alusel vähemalt 

kahe juriidilise isiku, sh FIE poolt, keda nimetatakse partneriteks. Partneriteks on ettevõte ja 

teadusasutus või valdkonnas pädev asutus/ühendus. 

 

Toetatavad tegevused on: 

1) ettevõtte ja teadusasutuse vaheline koostöö ettevõtluse arendamiseks, sh uute toodete ja 

teenuste väljamõtlemiseks, uute tehniliste jm ettevõtluse arendamiseks tarvilike lahenduste 

väljatöötamiseks ja juurutamiseks; 

2) ettevõtte ja ettevõtluse arendamisega tegeleva MTÜ, SA või teise ettevõtte vaheline 

koostöö ekspordivõimekuse arendamiseks; 

 

Mittetoetatavad tegevused: 

Üldpõhimõte: Raplamaa Partnerluskogu ei toeta ettevõtlust tegevusvaldkondades, mis saavad 

toetust muudest fondidest ja programmidest või mis ei ole otseselt käsitletav maaettevõtlusena.  

 

Ei toetata projektide taotlusi ettevõtluse investeeringuteks ja koolitusteks järgmistel aladel: 

• põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008 jagu A);  

• mäetööstus (EMTAK 2008 jagu B); 

• elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAK 2008 jagu D); 

• veevarustus; kanalisatsioon (EMTAK 2008 jagu E (välja arvatud väikesed infrastruktuuri 

objektid tootmishoonete juurde); 

• veondus ja laondus (välja arvatud nn. lühikese tarneahela projektid) (EMTAK 2008 jagu H); 

• hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008 jagu G); 

Märkus: erandina toetatakse investeeringuid külapoodidesse, talupoodidesse, maa-apteekidesse, 

kohaliku käsitöötoodete kauplustesse. Külapoe all mõistetakse Eesti haldusjaotuse kohaselt 

külades paiknevaid kauplusi. Talupoe all mõistetakse eeskätt kohalike põllumajandustootjate ja 

kohalike käsitööliste toodanguga kauplevaid kauplusi, kusjuures kohalik toodang peab 

moodustama suurema osa kaupade sortimendist. Kohaliku toote all mõistetakse eelistatavalt 

Raplamaal, aga ka üldiselt Eestis valmistatud kaupa. 

• kinnisvara arenduse tegevus (EMTAK 2008 jagu L); 

• tubakatoodete (EMTAK 2008 jagu C 12) ja kange alkoholi tootmin (EMTAK 2008 jagu C 

1101); 

• hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008 jagu R 920); 

• finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008 jagu K); 

• juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008 jagu M 69) ja peakontorite tegevus ning 

juhtimisalane nõustamine (EMTAK jagu M 70); 

• muu koolitus (EMTAK 2008 jagu P 855); 

• pereelamutesse tehtavaid investeeringuid, st pererahva igapäevase kasutuses olevasse või 

edaspidi igapäevase eluasemena kasutusele tulevasse hoonesse peremajutuse majutustubade, 

bürooruumide ja muu sarnase ehitamist. 

 

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes 

lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse 

esitamisel):  

Projektitoetust võivad taotleda kohaliku tegevusgrupi toetust saanud kohaliku tegevusgrupi 

tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus, sihtasutus ning 



 
 

mittetulundusühing, sealhulgas kohalik tegevusgrupp. 

 

Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:  

 

1) ta vastab asjakohases maaeluministri määruses toetuse taotlejale sätestatud nõuetele, kui 

strateegia meede vastab arengukavas nimetatud meetmele. Muudel juhtudel peab projektitoetuse 

taotleja vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis 

nimetatud taotleja ja toetuse saaja kohta esitatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele 

nõuetele;  

2) tal ei ole riikliku maksuvõlga või tema riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud ja maksuvõla 

tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud 

summas; 

3) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või sama investeeringuobjekti kohta toetust 

riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi; 

4) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja 

tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise 

korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas; 

5) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud 

pankrotti; 

6) tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat 

arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

7) 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. 

 

Nõuded projektitoetuse taotlejale investeeringutoetuse taotlemise puhul:  

1. 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. 

2. ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone või uue põlvkonna 

elektroonilise side juurdepääsuvõrk, või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu 

seade paigaldatakse, on see ehitis või mootorsõiduk projektitoetuse taotleja omandis või on antud 

talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on mikro-, väikese või keskmise 

suurusega ettevõtja, kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb 

mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, 

lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele (edaspidi koos VKE), või viieks aastaks arvates PRIA poolt 

viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE; 

3. ehitise ehitamise investeeringutoetuse puhul peab ehitise kohta olema kas ehitusluba, ehitusteatis 

või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõuolek, juhul kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt 

(ehitusluba ei pea esitama kohe koos projektitoetuse taotlemise dokumentidega); 

 

Nõuded teadmussiirde projektitaotluste puhul 



 
 

Nõuded projektitoetuse taotlejale: 

1) projektitoetuse taotleja peab olema mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjas on 

sätestatud piirkonna ettevõtluse arendamisega tegelemine ja taotleja peab olema tegutsenud 

vähemalt 12 kuud; 

2) projektitoetuse taotleja tellitud koolituse korraldajal (juriidilisel isikul) on põhikirjas 

sätestatud koolitamine; 

3) koolitaja (füüsiline isik) peab omama pädevust läbiviidavaks koolituseks. 

 

Nõuded ühisprojekti projektitaotluste puhul 

1) ühisprojektid viiakse ellu ühe-kuni nelja aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise 

isiku, sh FIE poolt, keda nimetatakse partneriteks. Partneriteks on ettevõte või FIE ja teadusasutus 

või valdkonnas pädev asutus/ühendus. 

 

Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta: 

1) kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, on projektitoetuse 

taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt, tööd 

pakkuvalt või kaupa müüvalt isikult võrreldavad hinnapakkumused mis on vastavuses 

projektitoetuse saaja poolt väljastatud tehniliste tingimuste loetelule (tehnilisele 

spetsifikatsioonile); 

2) kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus 1000 kuni 5000 eurot 

või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja, on 

projektitoetuse projektitaotluse taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt ühe 

hinnapakkumuse koos projektitoetuse saaja väljastatud tehniliste tingimuste loeteluga, mis 

osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile; 

3) väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase 

tegevuse eest tasutava hinnaga; 

4) väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ja juhul, kui taotleja ei ole 

valinud odavaimat hinnapakkumust, peab selle kohta esitama põhjenduse; 

5) projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja tellib teenuse 

või töö või ostab kaupa, ning nende osanik, aktsionär või tulundusühistu liige või juhatuse või 

nõukogu  liige või seltsinglane ei tohi kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku ega omada osalust 

üksteise äriühingus, välja arvatud juhul, kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus 

ei ületa 1000 eurot või kui projektitoetuse saaja on kohalik tegevusgrupp ja tegevuse või 

investeeringu käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot; 

6) projektitoetuse saaja ei tohi jaotada tegevuse hinnapakkumust osadeks, kui toetatava tegevuse 

elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik teenus, töö või kaup on funktsionaalselt koos 

toimiv; 

7) hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, hinnapakkuja nime ja kontaktandmeid, 

hinnapakkumuse väljastamise päeva, hinnapakkumuse kehtivusaega ning toetatava tegevuse või 

investeeringuobjekti käibemaksuta maksumust. 

7.1 ehitustegevuste puhul peab saadud hinnapakkumus sisaldama lisaks ülaltoodud andmetele 

ehitise kohta järgmiseid andmeid: ehitise nimetus; ehitise ehitisregistri kood; selle katastriüksuse 

katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada, PRIA ehitustegevuse 

hinnapakkumise vorm, millel kus on ära toodud ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu 



 
 

korral ehitise ettevalmistuskulud, välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite 

kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, sisustuse 

kulud, inventari kulud, seadmete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja 

ehitusplatsi üldkulud. 

8) kui taotleja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab taotleja olema saanud 

vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või masina kohta ja ühe hinnapakkumuse uue 

samaväärse seadme või masina kohta, kui uus samaväärne seade või masin ei ole Euroopa Liidu 

ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt kantud 

põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse; 

9) kui taotleja taotleb toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 

99 lõikes 6 nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asjale, siis projektitoetuse saaja ei pea 

olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või masina kohta ja ühe 

hinnapakkumuse uue samaväärse seadme või masina kohta, kui uus samaväärne seade või masin 

ei ole Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt 

kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse; 

10) kui taotleja taotleb toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 

99 lõikes 6 nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asjale, siis projektitoetuse saaja ei pea 

olema saanud hinnapakkumist.  

 

Investeeringu projektitoetuse taotleja esitab e-PRIAsse: 

1) vormikohase avalduse; 

2) ärakirja dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, 

mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, või 

uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks, 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; 

3) väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad 

ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks. Kui taotletakse 

toetust nii projekteerimiseks kui ehitamiseks, esitatakse põhimõtteline tööde lahend, mis võib olla 

näiteks eskiislahendus, eelprojekt vms. *Soovituslikult esitatakse omavalitsuse kinnituskiri või 

projekteerimistingimused, mis tõendab kavandatava tegevuse vastavust ehitusseadustikule ja 

omavalitsuse õigusaktidele. Kinnituskirjaga tõendab omavalitsus takistuste puudumist vastava loa 

väljastamise kohta projekti positiivse toetusotsuse korral; 

4) äriplaan ja finantsprognoos taotleja enda poolt valitud vormis (esitatakse ainult 

investeeringutoetuse taotlemisel); 

5) eeldatava maksumuse põhjendamiseks peab taotlejal olemas olema hinnapakkumine, mida ei 

tule esitada taotlemisel, kuid on soovitatav lisada; 

6) taotlemise aastale eelneva majandusaasta aruanne või prognoositavad andmed jooksva 

majandusaasta töötajate arvu ja bilansi kogumahu kohta, kui taotlejal ei ole saabunud kohustust 

esitada majandusaasta aruanne äriregistrile. 

 

Teadmussiirde ja ühisprojekti projektitoetuse taotleja esitab e-PRIAsse: 

1) vormikohase avalduse; 

2) projekti kirjelduse (Raplamaa Partnerluskogu vormil); 



 
 

3) projektijuhi CV, kui taotletakse toetust projektjuhtimise kuludeks; 

4) koolitaja või nõustaja (füüsilise isiku) läbiviidavale koolitusele vastavat pädevust tõendava 

tunnistuse; 

5) ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkuleppe; 

6) taotlemise aastale eelneva majandusaasta aruanne või prognoositavad andmed jooksva 

majandusaasta bilansi kogumahu kohta, kui taotlejal ei ole saabunud kohustust esitada 

majandusaasta aruanne äriregistrile. 

 

Toetuse maksimaalne suurus ja määr:  

1) Investeeringuprojektide puhul on toetuse maksimaalne suurus kuni 60 000 eurot ja toetuse määr 

kuni 60% abikõlbulike kulude maksumusest ühe taotluse kohta. Minimaalne toetuse määr 

investeeringu projektide puhul on 5 000 eurot.  

2) Teadmussiirde- ja ettevõtlusele suunatud ühisprojektide puhul on maksimaalne toetuse suurus 

kuni 5 000 eurot ja minimaalne 2 000 eurot. Teadmussiirde projektide toetuse määr on kuni 90% 

abikõlbulike kulude maksumusest ning ettevõtlusele suunatud ühisprojektide puhul on toetuse 

määr kuni 60% abikõlbulike kulude maksumusest.  

3) Kohaliku tegevusgrupi projektitaotlusele on toetuse maksimaalne suurus kuni 10 000 eurot ja 

toetuse määr kuni 90% abikõlbulike kulude maksumusest. 

4) Mootorsõiduki ostmiseks antakse taotlejale toetust kuni 30% abikõlbulike kulude 

maksumusest. 

5) Infrastruktuuri väikesemahulise investeeringu tegemiseks toetuse taotlemise korral antakse 

toetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuri väikesemahulised 

investeeringud on elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni 

investeeringud ning investeeringud juurdepääsuteedesse. 

6) üks taotleja võib ühes voorus esitada kuni 2 projekti (kus üks taotlus on investeeringutaotlus ja 

teine on ühisprojekt), maksimaalne toetuse kogusumma ühe taotleja kohta ühes voorus on 60 000 

eurot. 

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6A, 6B, 3A 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 

prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme 

rakendamine enim kaasa aitab: 

Meetme rakendamine aitab enim kaasa määruse prioriteedi 6 – „Sotsiaalse kaasamise, vaesuse 

vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine” elluviimisele ja prioriteedi 

3 – „Toiduahela korraldamise ja risikijuhtimise edendamine põllumajanduses” , prioriteedi 1 

"Teadmussiirde ning innovatsiooni parandamine maapiirkondades" elluviimisele. Määruse 

artiklid 19, 27, 14, 35 ja 44. 

 

Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 

 

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: EAFRD sihttasemed R21/T20 - 20; sihttase 

R22/T21 - 2000; sihttase R4/T6 - 2% ettevõtetest. Väljundindikaatorid: toetatud ettevõtteid 20, 

toetussumma 342 611,00 eurot investeeringuprojektid ja 25 000 eurot ühis- ja teadmussiirde 

projektid, projektide kogumaksumus 367 611,00 eurot. Tulemusindikaatorid: loodud uusi 

ettevõtteid 2, uusi töökohti 20, säilitatud töökohti 50, piirkonna eripära projekte toetatud 5, 

kohaliku toidu projekte 3, juurdepääsuvõrkude projekti toetatud 3. 



 
 

 

Projektitaotluste hindamine 

1) Projektitaotlusi hinnatakse viie palli süsteemis 0-4. 

2) Hindamiskomisjonile esitatakse Partnerluskogu büroo poolt ainult tehnilistele nõuetele 

vastavad taotlused. 

3) Hindamiskomisjon võib otsustada, et ta ei hinda järgmisi puudustega taotlusi: 

• taotlus, mis on esitatud pärast projektide esitamise tähtaja lõppu; 

• taotlus, mis on esitatud projektide esitamiseks tähtajaks Partnerluskogu piirkonnas 

mitte registreeritud taotleja poolt või mille tegevuse või investeeringu asukoht on 

väljaspool Partnerluskogu piirkonda; 

• taotlus, milles küsitud toetatav tegevus või küsitavad abikõlbulikud kulud ei vasta 

meetmelehe nõuetele toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude kohta; 

• parandamiseks ja täiendamiseks tagasisaadetud taotlus, mis esitatakse uuesti pärast 

parandamiseks antud tähtaja lõppu (erandkorras võib taotleja põhjendatud juhul 

taotleda tähtaja pikendamist); 

• taotlus, mille taotlusvormis ei ole parandamiseks või täiendamiseks antud tähtajaks 

tehtud kõik ette nähtud vastavad parandused või esitatud kõik täiendavalt küsitud 

dokumendid (puudulikud taotlused); 

• taotlus, mis on võrreldes esialgse taotlusega parandamise tähtaja lõpuks sisuliselt 

muudetud, kirjutatud juurde uued tegevused või uued investeeringuobjektid, mida 

esialgses taotluses ei olnud; 

• hindamiskriteeriume võib vajadusel juhatuse otsusega detailsemalt lahti kirjutada ja 

täpsustada projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra juhendis. 

 

Hindamiskriteeriumid  

1) Projekti põhjendatus meetme vajaduse seisukohalt, ettevalmistatuse tase (kirjutamise ja olulise 

info väljatoomise selgus ning põhjendatus) ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele - hinde 

osakaal 0,30; 

2) projekti prioriteetsus ja uuenduslikkus kohaliku arengu seisukohalt (arengu kavandamine 

piirkonna ettevõtluse alal, piirkonna jaoks uus toode või teenus, uus tehnoloogia, uus turunduskanal 

või ekspordisuund, uudne tootmise või turustamise organiseerimine) - hinde osakaal 0,10; 

3) projekti eduka elluviimise potentsiaal ja jätkusuutlikkus (taotleja kogemus, tehniline ja 

finantsiline võimekus) ja projekti edasise jätkamise finants-majanduslik suutlikkus - hinde osakaal 

0,20; 

4) tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus (kas ja kuidas on projekti tulemused mõõdetavad või 

hinnatavad, kas projekti tulemusena muutub või paraneb midagi) - hinde osakaal 0,25; 

5) projekti mõju kogukonnale - hinde osakaal 0,15. 

 

Hindamise punktid (hindepallid) 

0 - projekt ei vasta meetme vajadusele ega eesmärkidele, ettevalmistus on pealiskaudne, 

projekti tulemused ei ole selged, projekt ei loo võimalusi jätkamiseks; 

1 - projekt on nõrgalt seotud meetme vajaduste ja eesmärkidega, ettevalmistus on pealiskaudne, 

projekti tulemused ei ole eriliselt mõõdetavad ega hinnatavad; 

2 – projekt vastab üldiselt kriteeriumitele; 

3 – projekt tuleneb meetme vajadustest ja vastab eesmärkidele, tegevused on läbi mõeldud ja 

efektiivsed, tulemused on mõõdetavad ja hinnatavad, projekt loob võimalused jätkamiseks; 



 
 

4 – projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele ja vajadustele, projekt on põhjalikult 

ettevalmistatud, projekti tulemused on arusaadavad ja selgelt hinnatavad, projekti tulemusena 

tekib jätkusuutlik tegevus. 


