
MEEDE 2 "ETTEVÕTLUSE KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE" küsimused – 

vastused INFOPÄEVAL 09.veebruaril 2022.a. 

 

Mis on liikurmasinad ja kas liikurmasinate soetuseks saab toetust küsida? 

Liikurmasin on ratastel või roomikutel liikuv, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, 

mille valmistajakiirus on suurem kui 6, kuid väiksem kui 40 km/h. Liikurmasinaks ei loeta auto alusel 

valmistatud eritöömasinat.  

LEADER määrus § 34 p (9). Väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina 

ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale, mittetulundusühingule 

või sihtasutusele projektitoetust kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest. 

Seega liikurmasinat on võimalik antud meetmest soetada ning liikurmasina soetamisel on toetuse 

määr kuni 60%  ning omafinantseering vähemalt 40% liikurmasina maksumusest.  

Kas alla 1 aasta tegutsenud ettevõte toetust ei saa ? 

Toetuse saaja vanus ei ole piiritletud antud meetmest toetuse taotlemisel, kuid ettevõte peab 

kohustusliku dokumendina lisama toetustaotluse avaldust täites taotlemise aastale eelneva 

majandusaasta aruande või prognoositavad andmed jooksva majandusaasta töötajate arvu ja bilansi 

kogumahu kohta, kui taotlejal ei ole saabunud kohustust esitada majandusaasta aruanne äriregistrile. 

Seega kui hindajad saavad ülevaate  äriplaanist-, finantsprognoosidest -ja jooksva aasta bilansist  

ettevõtte  jätkusuutlikkuse kohta ning ettevõtte suutlikkuse kohta antud investeering ellu viia, siis 

sellest sõltub vastava hindamiskriteeriumi puhul toetustaotluse hindepunkt ja toetustaotluse 

positiivne otsus.  

Millal toetus välja makstakse? 

Toetust makstakse välja taotlejale kahel erineval moel:  

1. LEADER määrus § 44.  Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu (100%)ja 

esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid 

kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt 

projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest. Toetus makstakse välja 3 kuu jooksul arvates 

nõuetekohaste dokumentide  saamist vt. LEADER määrus §43. 

 

2. LEADER määrus § 45.   Projektitoetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist ehk 

osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA) saab taotleda toetuse väljamaksmist , kui: 

✓ töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning  projektitoetuse saaja on selle 

vastu võtnud; 

✓ töö, teenuse, vara eest on tasutud vähemalt omafinantseeringuga võrdne summa 

(vähemalt 40%); 

✓ toetuse saaja on usaldusväärne; 

✓ toetus makstakse välja 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide  saamist 

vt. LEADER määrus §43; 



✓ taotleja  tasub ellu viidud tegevuse või tehtud investeeringu abikõlblike kulude eest 7 

tööpäeva jooksul arvates  raha laekumise kuupäevast ning esitab nõutud dokumendi PRIA le. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004 

 

Kas külapoe alla läheb ka tööstuskaupu müüv kauplus? 

Raplamaa Partnerluskogu strateegias 2014-2022 on külapoe toetamisel mõeldud Eesti keele 

seletavas sõnaraamatus väljad toodud selgitust: väike kauplus külas, külapood. Külakaupluses 

müüakse nii toiduaineid kui ka tööstuskaupu. 

https://raplaleader.ee/wp-content/uploads/2021/07/Pikendatud_Strateegia_2014_2022.pdf 

 

Kas pingerea avaldamise järgselt on võimalik ka hindamiskomisjoni poolt jagatud punkte näha?  

Hindamiskomisjoni poolt antud punkte on võimalik avalikult näha Raplamaa Partnerluskogu 

kodulehel  juhatuse koosoleku protokollides, kus kinnitatakse paremusjärjestused. 

https://raplaleader.ee/protokollid/ 

 

Kas soetatavad seadmed peavad olema uued või võivad olla ka kasutatud? 

Soetatavad seadmed ja masinad võivad olla ka kasutatud.  Kasutatud masina või seadme ostmise ja 

liisimise kulud on abikõlblikud, kui projektitoetust taotlev ettevõtja, mittetulundusühing või 

sihtasutus tõendab, et: 

  1) masina või seadme 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 või seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või seadme 

hinnast madalam; 

  3) masina või seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmisest. 

  (5) 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. 

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.  

 

Millised kohustused kaasnevad peale projekti elluviimist… töökohtade loomine, käibe suurus vms? 

Projektitoetuse saaja on kohustatud: 

• võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta 

jooksul, välja arvatud juhul, kui strateegia või § 7 lõike 3 punkti 5 kohaselt on ette nähtud 

pikem tähtaeg, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004
https://raplaleader.ee/wp-content/uploads/2021/07/Pikendatud_Strateegia_2014_2022.pdf
https://raplaleader.ee/protokollid/


• säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti; 

•  eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning 

neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest; 

•  esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi 

või PRIA nõudmisel; 

 

Vaata täpsemalt: LEADER määrus § 42.   Projektitoetuse saaja kohustused 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011?leiaKehtiv 

 

Kas mittetoetava metsanduse alla läheb erinevad puidutöötlemisseadmed ? Metsatehnika ? 

Üldpõhimõte: Raplamaa Partnerluskogu ei toeta ettevõtlust tegevusvaldkondades, mis saavad 

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

Meede 2 ei toeta metsakasvatust ja metsatöötlust ning kõiki antud tegevustega kaasnevaid tegevusi. 

Puidu väärindamisega seotud tegevuste investeeringuteks on antud meetmest võimalik küsida 

toetust ( puidu saagimine, hööveldamine jm. tegevused). 

 

Kas sain õigesti aru, et näiteks Respo pakutavad kasthaagised ei ole mootorsõiduk, kuna puudub 

mootor ja seega läheb 60%/40% alla? 

Väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks 

projektitoetuse taotlemise korral antakse ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele 

projektitoetust kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest. Kasthaagised ei ole 

mootorsõidukid, seega saab antud seadmetele küsida toetust määraga kuni 60% toetus ning 

vähemalt 40% omafinantseering.  

 

Kas seadmed peavad olema toodetud EL-s. Kuidas, siis kui seadet pole EL-s müügil ja on võimali 

saada 3 ndatest riikidest nagu näiteks Hiina? 

Seadmed ja masinad ei pea olema soetatud EL riigist, kuid nad peavad olema vastavuses EL 

nõuetega. Hinnapakkumused peavad vastama LEADR määrusele  § 33.   Nõuded investeeringu ja 

tegevuse hinnapakkumuse kohta. Investeeringu maksedokumendid peavad sisaldama kõiki nõutud 

andmeid (kogused, arvud, ühikud, summad jm.) vastavalt Raamatupidamise seaduse §7. 

algdokument nõuetele.  

Kas ostetavat seadet võib rentida ? 

Toetustaotlusega ostetud seadet või masinat võib kasutada ettevõtte tootmistegevuses-äritegevuses 

ning teenuste osutamisel vastavalt ettevõtte omapärale.  Eelduseks, et põhitegevuskoht ettevõttel   

on Raplamaa tegevuspiirkond.  

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011?leiaKehtiv


Kas see meetmeleht 2022 on lühendatud kokkuvõte? Kas kusagil on ka pikem täiuslikum versioon 

sellest? 

Meetmeleht on kokkuvõte LEADER maaeluministri määrusest  23.10.2015 nr 11 ja Raplamaa 

Partnerluskogu Strateegiast 2014-2022. 

LEADER määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004?leiaKehtiv 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022: https://raplaleader.ee/wp-

content/uploads/2021/07/Pikendatud_Strateegia_2014_2022.pdf 

 

Kas projekti elluviimise järgselt on vaja esitada ka aruanne? 

Projekti elluviimise järgselt viimase maksetaotlusega esitatakse vastavad aruanded. LEADER 

määruses on välja toodud täpsemalt: § 43.   Projektitoetuse tegevuse elluviimist ja investeeringu 

tegemist tõendavate dokumentide esitamine. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004?leiaKehtiv 

 

Kas saan ühte taotlusse kirjutada mitu seadet ? 

Ühte toetustaotlusse võib kirjutada mitu seadet või masinat, kõik peab olema vastavuses 

toetustaotluse eesmärgiga ning nõuetega. 

 

Lugupidamisega 

 

Andra Liibek 

Arendusjuht-Projektinõustaja 

Raplamaa Partnerluskogu  

517 4051 
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