LEADER INFOPÄEV
05.01.2022



AVANEVAD TAOTLUSVOORUD JA NENDE TINGIMUSED



TOETUSTAOTLUSTE JA MAKSETAOTLUSTE MENETLEMINE PRIAS

Taotlusvoorud 2022
Meede 1 „Konkurentsivõimeline ettevõtlus“
14.02.2022-21.02.2022 eelarve 150 000,00
24.10.2022-31.10.2022 eelarve 150 000,00
Meede 2 „Atraktiivne elukeskkond ja toimiv kodanikuühiskond“

14.02.2022-21.02.2022 eelarve 120 000,00
24.10.2022-31.10.2022 eelarve 120 000,00
“Covid 19 taasterahastu meede ettevõtlusele“
24.01.2022-31.01.2022 eelarve 85 870,85

“Covid 19 taasterahastu meede mittetulundussektorile“
24.01.2022-31.01.2022 eelarve 36 801,00

“Covid 19
taasterahastu meede
ettevõtlusele“



Taotlusvoor 24.-31.jaanuar 2022



Hindamise tähtaeg tegevusgrupis
01.04.2022

Meetme eesmärk



COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine ettevõtlussektoris. Meede
on suunatud majandusliku- ja sotsiaalse arengu edendamiseks Võrtsjärve
Ühenduse piirkonnas ning aitamaks kaasa majanduse vastupanuvõimelisele,
kestlikule ja digitaalsele taastumisele.



MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonna ettevõtted tulevad toime covid19 kriisi mõjudega ning nende tegevus on jätkusuutlik. Ettevõtete tegevus on
uuenduslik ning kasutatakse uudseid lahendusi ja ollakse valmis
ümberorienteerumiseks.

Meetme tingimused


Meetmest on toetatavad investeeringud ja tegevused, mis on vajalikud covid 19
mõjude leevendamiseks ning uue olukorraga kohanemiseks, muu hulgas:



Investeeringud;



nõustamis- ja koolitus-ja teavitustegevused, sh õppereisid ja ühisprojektid;



turundus ja reklaam;



teised meetme eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud tegevused.

Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub
Võrtsjärve Ühenduse territooriumil.

Abikõlblikud ei ole kalandusvaldkonda arendavad investeeringud ja tegevused.

Nõuded projektitoetuse taotlejale ja
toetuse saajale


Projektitoetust võivad taotleda MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas
tegutsevad ettevõtjad.



Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministeeriumi
LEADER määruse nõuetele ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegiale 2014-2025.



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks lisaks
Maaeluministeeriumi määruse 23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:

1) Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta kinnitatud
majandusaasta aruanded. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul tuludeklaratsiooni Evorm.
2) Vabas vormis äriplaan, milles on muuhulgas kirjeldatud taotluses kavandatud
tegevuste põhjendatus Covid 19 mõjude leevendamiseks.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr


Toetust antakse taotlejale kuni 60%, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi
reeglitest tulenevaid piiranguid.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on 25 000 eurot ja
minimaalne 3000 eurot.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1.



Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekad ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

“Covid 19
taasterahastu meede
mittetulundussektorile“



Taotlusvoor 24.-31.jaanuar 2022



Hindamise tähtaeg tegevusgrupis
01.04.2022

Meetme eesmärk



COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine mittetulundussektoris.



Meede on suunatud sotsiaalse arengu edendamiseks MTÜ Võrtsjärve Ühenduse
piirkonnas. MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonna mtü-d, kohalikud
omavalitsused ja teised mittetulunduslikud organisatsioonid tulevad toime
covid 19 kriisi mõjudega ning nende tegevus on jätkusuutlik.

Meetme tingimused


Meetmest on toetatavad investeeringud ja tegevused, mis on vajalikud covid 19 mõjude
leevendamiseks ning uue olukorraga kohanemiseks, muu hulgas:



Investeeringud;



Kogukonna ühistegevust soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste ja tegevuste
korraldamine ning läbiviimine;



Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel;



Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine.

Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub Võrtsjärve
Ühenduse territooriumil.
Abikõlblikud ei ole kalandusvaldkonda arendavad investeeringud ja tegevused.

Nõuded projektitoetuse taotlejale ja
toetuse saajale


Meetme sihtgrupp: Ühenduse tegevuspiirkonnas tegutsev KOV, MTÜ (sh kohalik
tegevusgrupp) või SA, seltsing. Toetust rakendatakse MTÜ Võrtsjärve
Ühenduse tegevuspiirkonnas: Rõngu, Rannu, Kolga-Jaani, Võhma ja Kõo.



Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministeeriumi
LEADER määruse nõuetele ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegiale 20142025.



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks
Maaeluministeeriumi määrusega 23.10.2015 nr 11 nõutavad dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr


Toetust antakse taotlejale kuni 90%, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi
reeglitest tulenevaid piiranguid.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on 10 000 eurot ja
minimaalne 2000 eurot.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1.



Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud
taotluse esitamise hetkel kehtivas Leader rakendusmääruses.



Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekad ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks.



Taotlusvoor

14.-21.veebruar 2022
Meede 1
„Konkurentsivõimeline
ettevõtlus“



Hindamise tähtaeg
tegevusgrupis 22.04.2022

Meetme eesmärk



MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas tegutsevad jätkusuutlikud kohalikku
ressurssi ja tööjõudu tulemuslikult kasutavad ettevõtted.



Piirkonnas on arenenud ja innovaatiline ja alternatiivne ettevõtlus.



Kasutusel on uued ja innovaatilised lahendused ja teenused, laienenud on koostöö
teadusasutustega.



Ühenduse tegevuspiirkonnas olevale kohalikule toorainele ja ressursile on antud
suurem lisandväärtus.



Soodustatud on ettevõtjate omavaheline koostöö, võrgustike ning
ühistoodete/teenuste arendamine.



Piirkonnas pakutavad tooted/teenused on kõrge kvaliteediga.



Rakendatakse keskkonnasäästlikke lahendusi.

Meetme tingimused
Meetmes toetatavad investeeringud ja tegevused on:


Tootmis- või teenindushoonete , -rajatiste- taristute ehitamine, rekonstrueerimine ja
renoveerimine.



Seadmete, masinate ja tarkvara hankimine.



Toodete, teenuste arendamine ja turundamine ja disain, kvaliteedi tõstmine, uute vajalike
ja tulemuslike koostöövõrgustike loomine.



Ettevõtjate koostöövõrgustike koolitus- ja teavitustegevused, ühistegevused, õppereisid, mis
tutvustavad uut tehnoloogiat või tootmisviisi sh ühisprojektid.



Ettevõtjate, sh alustavate ettevõtjate nõustamis- ja koolitustegevus.



Taastuvenergia kasutamise ja energiasäästumeetmete rakendamine.



Internetiühenduse kättesaadavuse parandamine lõpptarbijale.

Nõuded projektitoetuse taotlejale ja
toetuse saajale


Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministeeriumi
LEADER määruse nõuetele ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegiale 20142025.

Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks lisaks
Maaeluministeeriumi määruse 23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:


äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta
kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta
konsolideeritud aruande ärakiri, või kulude ja tulude koonddokumendi ärakiri;



äriplaan (vähemalt 1lk A4)

Toetuse maksimaalne suurus ja määr


Toetust antakse taotlejale kuni 60%, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi
reeglitest tulenevaid piiranguid .



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on 45 000 eurot ja
minimaalne 1000 eurot.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1.



Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud
taotluse esitamise hetkel kehtivas Leader rakendusmääruses.



Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekad ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks.



Taotlusvoor

14.-21.veebruar 2022
Meede 2 „Atraktiivne
elukeskkond ja toimiv
kodanikuühiskond “



Hindamise tähtaeg
tegevusgrupis 22.04.2022

Meetme eesmärk


MTÜ Võrtsjärve Ühendus tegevuspiirkonna elukeskkond on atraktiivne ning kohalikud
kogukonnad on elujõulised, tugevad, mitmekesiste tegevusvõimalustega ning
jätkusuutlikud.



On olemas kogukonnateenuste ja tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed,
vahendid ja muu vajalik.



Kogukonna liikmed on koolitatud ning motiveeritud.



Kogukonnale vajalikud teenused on väljaarendatud.



Ühissündmuste ja tegevuste läbiviimise käigus on oskuslikult ära kasutatud Võrtsjärve
piirkonna eripära.



Kogukonna liikmete omavaheline koostöö on sidus ja eesmärgipärane.



Piirkonna looduskeskkond ja selle eripära on väärtustatud ning on pidevas arenduses.

Meetme tingimused
Meetmes toetatavad investeeringud ja tegevused on:


Avalikus kasutuses olevate ja seltsitegevuseks vajalike hoonete renoveerimise ja
rekonstrueerimisega seotud investeeringud;



Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, rekonstrueerimine ja objektide
tähistamine;



Seadmete, tarkvara ja muu ühistegevuseks vajaliku inventari soetamine;



Kogukonna ühistegevust soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste korraldamine ja
läbiviimine;



Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel;



Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine;



Kogukonna ühistegevust soodustavad tegevused;



Kogukonna teenuste arendamine Keskkonna säästlike toodete/teenuste/lahenduste
väljatöötamine;



Kogukonnale vajaliku uue hoone ehitamine põhjendatud juhtudel kasusaajate ja partnerite
hulgast tulenevalt;



Piirkonna kohapärimuse teadvustamine ja säilitamine.

Nõuded projektitoetuse taotlejale ja
toetuse saajale


Meetme sihtgrupp: Ühenduse tegevuspiirkonnas tegutsev KOV, MTÜ (sh kohalik
tegevusgrupp) või SA, seltsing. Toetust rakendatakse MTÜ Võrtsjärve
Ühenduse tegevuspiirkonnas: Rõngu, Rannu, Kolga-Jaani, Võhma ja Kõo.



Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministeeriumi
LEADER määruse nõuetele ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegiale 20142025.



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks
Maaeluministeeriumi määrusega 23.10.2015 nr 11 nõutavad dokumendid.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr


Toetuste andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud.



Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on 30 000 eurot ja
minimaalne 1000 eurot.



Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1.



Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud
taotluse esitamise hetkel kehtivas Leader rakendusmääruses.



Abikõlblikud kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult
kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi
saavutamiseks ning MTÜ Võrtsjärve Ühendus strateegia meetme eesmärkide
täitmisega seonduvad.

Kohaliku
tegevusgrupi
poolt on
kehtestatud
taotlejale
täiendavad
tingimused



Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute
rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse
territooriumil.



Abikõlblikud ei ole Võrtsjärve Kalanduspiirkonna
strateegias rahastatavad tegevused.



Projekteerimine ainsa tegevusena ei ole abikõlblik.



Maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik.



Ei toetata püsikulusid.



Abikõlblik ei ole mootorsõidukite ost.



Taastuvenergia kasutuselevõttu toetatakse tingimusel,
et vähemalt 50% toodetud energiast tarbitakse taotleja
tootmisprotsessis.



LEADER määrus: Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus

Riigi Teataja

Oluline teada
enne
taotlemist:



MTÜ Võrtsjärve Ühenduse Strateegia 2014-2025



Meetmelehed



Hindamiskriteeriumid



Projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise kord



Objektide tähistamine



Avalduste ja maksetaotluste esitamine toimub pria e-teenuste
keskkonnas epria- esmataotlejal kliendiks registreerida.



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.



PRIA teeb otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik
tegevusgrupp esitas PRIAle paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral
võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.



NB! PRIA ei tee ettemakset. Võimalus kasutada OTKAT.

§ 27. Projektitoetuse taotlejale esitatavad nõuded


Projektitoetust võivad taotleda kohaliku tegevusgrupi toetust saanud kohaliku tegevusgrupi
tegevuspiirkonnas tegutsev ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksus, sihtasutus, seltsing, põllu- ja
maamajanduse valdkonna riigimuuseum ning mittetulundusühing, sealhulgas kohalik tegevusgrupp
(edaspidi koos projektitoetuse taotleja).



Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:

•

ta on seltsing ja seltsinguleping on sõlmitud kirjalikult vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest;

•

tal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise
ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;

•

ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust
riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

•

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;

•

tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;

•

tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat arvates PRIA
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

§ 28. Toetatavad tegevused ja nõuded projektitoetuse taotlejale tulenevalt toetatava tegevuse
liigist



Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust:

1) 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, või viieks aastaks
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE;
2) 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;
3) kogukonna vajadustest lähtuva kogukonnateenuse arendamiseks, peab kogukonnateenus olema
kirjeldatud strateegias.

§ 30. Abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral


Toetatava tegevuse või investeeringu abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks või investeeringu
tegemiseks vajalike kulude maksumus, sealhulgas omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve
tegemise maksumus kokku kuni kolm protsenti investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust
maksumusest ning kavandatava ehitise projekteerimistööde maksumus kuni kümme protsenti
investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust maksumusest, ning abikõlbliku tegevuse või investeeringu
tähistamiseks vajalike sümbolite maksumus.



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. (nt
teadmussiirde projekt)



Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise ja liisimise kulud on abikõlblikud, kui
projektitoetust taotlev ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus tõendab, et:

•

masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust
või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;

•

masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse masina või
seadme hinnast madalam;

•

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.



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.

§ 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral


(1) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:

•

maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise kulud, välja arvatud kontoriruumi ja ürituse
korraldamiseks vajaliku maa ja ruumi rentimise kulud;

•

käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;

•

sularahamaksed;

•

riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud kulu;

•

õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, välja arvatud § 32 lõike 2 punktis 6 sätestatud juhul;(kaudne kulu)

•

viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;

•

kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele ja kingitustele, välja arvatud kingitused §-s 29
nimetatud koostööprojekti korral;

•

erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks;

•

eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja
töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või riigi või
kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;

•

sõiduauto ostmise ja liisimise kulud;

•

kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu liisinguandja kasumimäär, intressi refinantseerimiskulud, üldkulud ja
kindlustusmaksed;

•

liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole projektitoetuse saajale üle läinud PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseks,
kuid hiljemalt 30. juuniks 2025;

13) kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande ja omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesande asendamiseks tehtud kulud;
14) kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites 45, 60 ja 61 sätestatud
nõuetega;
15) projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning
koostööprojekti ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud otsesed personalikulud ja kaudsed kulud;
16) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega seotud projektijuhtimise
otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, kui projektitoetuse taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus või põllu- ja
maamajanduse valdkonna riigimuuseum;
17) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega seotud projektijuhtimise
otsesed personalikulud, mille maksumus ületab 20 protsenti ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti
ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas projektijuhi keskmine brutotunnitasu,
mis ületab kümmet eurot;
18) projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, mille maksumus on arvutatud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 45 lõike 2 punktides a ja b nimetatud abikõlblikest kuludest;
19) kasutatud kauba, sealhulgas sõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud § 30 lõikes 4 sätestatud juhul;
20) kulud, mis ületavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud
võrdlushindade kataloogi kantud asja piirhinda, kui taotletakse toetust asja kohta, mis on kantud nimetatud võrdlushindade
kataloogi;
21) kulud, mille on tasunud ühis- ja koostööprojektis osalev partner;
22) ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise järel ehitist sihipäraselt kasutada;
221) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega seotud
projektijuhtimisteenus, mille maksumus ületab 20 protsenti ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti
ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest;
222) ehitusmaterjali ostmise kulud ilma ehitustegevuseta;
23) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringu tegemisega otseselt seotud.
(2) Investeeringu tegemine ei ole abikõlblik, kui projektitoetust taotleb seltsing.

§ 32. Kaudsete abikõlblike kulude hüvitamine


Toetatavate tegevuste elluviimise käigus tekkinud kaudsed abikõlblikud kulud hüvitatakse kindla määra alusel, mis on 15
protsenti abikõlblikest projektijuhtimise otsestest personalikuludest.



Kaudseteks kuludeks loetakse projektijuhtimisega kaasnevad järgmised tegevuskulud:

1) kulud bürootarvetele;
2) sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu;
3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika üür, rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud;

4) projektijuhi tööruumi üür või rent ja selle tööruumi kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise kulud;
5) sõidukulud;

6) raamatupidamiskulud;
7) toetatava tegevuse elluviimisega seotud pangakonto haldamise kulud ja toetatava tegevuse elluviimisega seotud makse ülekandetasu.


Projektijuhtimise otsesteks personalikuludeks loetakse tegevuste elluviimisega kaasnevad järgmised kulud:

1) tegevusi elluviiva projektijuhi personalikulud, sealhulgas töötasu, lisatasu, preemia, puhkusetasu või puhkusetoetus, mis on kooskõlas samasisulise töö
eest makstava palgataseme või töötasuga;
2) töölepingu lõpetamise ja muu seadusest tulenev hüvitis;
3) seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides 1 ja 2 nimetatud kuludelt, sealhulgas sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise
tööandjapoolne osa;
4) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel makstav tasu ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.


Kaudsete kulude hüvitamise korral toetuse väljamaksmisel abikõlbliku kaudse kulu tegelikku maksumust ja tasumist ei
tõendata ega kontrollita ning selline kulu ei kuulu hüvitamisele kuludokumendi alusel.

§ 33. Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumuse kohta


Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, on projektitoetuse
taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt, tööd pakkuvalt
või kaupa müüvalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos selliste tehniliste tingimuste
loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile. (hinnapäring)



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, on
projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, mis
sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta.



Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja tellib
teenuse või töö, välja arvatud projektijuhtimise korral, 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.



Projektitoetuse saaja ei tohi lõigetes jaotada tegevuse hinnapakkumust osadeks.



Hanke korraldamisel järgitakse riigihangete seadust.



Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on
väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid,
hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti
käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.



Ehitustegevuse puhul, kus ehitatavaks ehitiseks on ehitusseadustiku tähenduses hoone, peab saadud
hinnapakkumus sisaldama lisaks lõikes 8 nimetatud andmetele ka andmeid hoone kohta.



Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki
ostmiseks, peab taotleja olema saanud 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.



Kui tehniliste tingimuste loetelu on avaldatud riigihangete registris, võib projektitoetuse saaja saada
vähem kui kolm hinnapakkumust, kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on üle 5000
euro, kuid jääb alla riigihangete seaduse kohase lihthanke piirmäära.

§ 34. Projektitoetuse määr ja suurus


Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele
ning põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või
investeeringu abikõlblikest kuludest.



Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti investeeringu
abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku
otsusega.



Teadmussiirde projekti ja § 29 lõikes 1 nimetatud koostööprojekti elluviimiseks antakse
projektitoetust kuni 90 protsenti toetava tegevuse abikõlblikest kuludest.



Projektitoetust antakse seltsingule kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.



Projektitoetust antakse ettevõtjale kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblikest kuludest. Mittetulundusühingule, sihtasutusele või kohaliku omavalitsuse üksusele
antakse projektitoetust kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest
kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.



Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60 protsenti
investeeringu abikõlblikest kuludest. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti abikõlblikest kuludest.

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.
Projektitoetuse

minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu

maksumusest.
§ 35. Projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering
Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik
projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö.


Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni üheksa protsenti mitterahalise
omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.


Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on vabatahtliku tasustamata töö tegija tunnitasu
määr kuni neli eurot ning masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades kuni kaheksa eurot.


§ 37. Nõuded projektitaotluse osaks olevale avaldusele ja esitatavatele
dokumentidele


Avalduses esitatakse projektitoetuse taotleja ja taotluse kohta järgmised andmed:

1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) strateegia meede, mille raames projektitoetust taotletakse;
3) sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kui taotleja on sihtasutus, kelle asutajate ja
nõukogu liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
4) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, juhul, kui taotleja on
mittetulundusühing, kelle liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
5) eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- ja järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri juhul, kui
juhtimis- ja järelvalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri ei ole kättesaadav äriregistrist või
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
6) teave selle kohta, kas projektitoetuse taotleja täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes
huvides, millel ei ole tööstuslikku või ärilist iseloomu;
7) toetatava tegevuse alustamise majandusaasta planeeritav kogutulu, sealhulgas avaliku tulu prognoos või
tegelik tulu juhul, kui taotlejaks on sihtasutus või eraõiguslik juriidiline isik;
8) taotleja andmed selle kohta, kas taotleja on autonoomne, partner- või seotud ettevõte;
9) taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtte kohta;
10) prognoositavad andmed jooksva majandusaasta töötajate arvu ja bilansi kogumahu kohta, kui taotlejal ei
ole saabunud kohustust esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;
11) taotleja olemasolevate ja toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu tulemusel loodavate uute
töökohtade kohta.



Avalduses esitatakse toetatava tegevuse või investeeringu kohta järgmised andmed:

•

kavandatava investeeringuobjekti või toetatava tegevuse nimetus;

•

toetatava tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise asukoht;

•

selle katastriüksuse katastritunnus, millel toetatav ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis
ehitada;

•

toetatav tegevus või investeering kululiikide kaupa;

•

toetatava tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus, käibemaksu summa, mitterahalise
sissemakse arvestuslik maksumus ja toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblik maksumus ning
toetava tegevuse ja investeeringu maksumus kokku;

•

andmed taotletava projektitoetuse määra ja suuruse kohta;

•

toetatava tegevuse või investeeringu eesmärkide kirjeldus;



Avalduses esitatakse ühisprojekti kohta järgmised andmed:

1) tegevuskava elluviimise periood;
2) eesmärkide kirjeldus;
3) tegevuse kirjeldus;
4) tegevuskava elluviimise ajakava, milles tegevused on kavandatud ühtlaselt kogu tegevuskava elluviimise perioodile;
5) eeldatavate tulemuste kirjeldus, sealhulgas ühisprojekti laiemast mõjust tegevuspiirkonnale;
6) selle olukorra kirjeldus, mille lahendamisele on ühisprojekt suunatud;
7) ühisprojektis osaleva partneri nimi, registrikood ja kontaktandmed;
8) ühisprojektis osalevate poolte üksikasjalik ülesannete kirjeldus.


Projektitoetuse taotleja esitab PRIAle koos avaldusega järgmised dokumendid, kui need on asjakohased:

•

seltsingu puhul seltsingulepingu ärakiri

•

projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;

•

ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse või kogukonnateenuse
projekti heakskiitmise kohta;

•

ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piirülese koostööprojekti
ettevalmistamiseks või ühisprojekti elluviimiseks;

•

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;

•

väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad ehitusseadustiku
kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks.

§ 42. Projektitoetuse saaja kohustused


Projektitoetuse saaja viib ellu toetatava tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle
elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või investeeringu
tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul
arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.(Kuid hiljemalt 31. detsembril
2024).



Ühisprojekti kohta selle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid
kalendriaastas kuni neljas osas ühe taotluse kohta.



Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, teeb projektitoetuse saaja liisingulepingu
alusel maksed, viib tegevuse ellu ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas
kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse
rahuldamise otsuse tegemisest.(Kuid hiljemalt 30. juunil 2025)



Tegevuste elluviimine võib pikeneda 30 kuule, kui projektitoetuse saaja, kes on kahe aasta jooksul
arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle toetuse väljamaksmiseks
maksetaotluse koos investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse
saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti
kogu tegevuse abikõlblikust maksumusest.



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;

•

säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti

•

täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt
allkirjastatud päevikut

•

eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud
võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelvalvet

•

teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20
alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja
on saanud toetust käibemaksu kohta;
esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet

•

vastama strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
omama hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajal ehitusluba või ehitusteatist ja viimase maksetaotluse
esitamise ajal ehitise kasutusluba või kasutusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;

•

teavitama viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud
andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;

•

teavitama projektitoetuse abil toetatava tegevuse elluviimisest (objektide tähistamine)
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