
C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 
  

1. Strateegia meetme nimetus 

Konkurentsivõimeline ettevõtlus 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

 

MTÜ Võrtsjärve Ühendus tegevuspiirkonnas jääb ettevõtetel keskmine palgatase  alla Eesti keskmist 

palgataset, mis soodustab väljarännet piirkonnast ning töötamist peamistes tõmbekeskustes Tartu linnas ja 

Viljandi linnas.Turismivaldkonnas on tänaseks kujunenud olukord, et piirkonnas tegutsevatel 

väljaarendatud turismiettevõtetel on kujunenud välja oma nišš ja sihtgrupp ning kes on terveks 

suveperioodiks välja müüdud. Siit ka uus väljakutse ja võimalus leida uudseid lahendusi Võrtsjärve ja 

piirkonna suurepäraste võimaluste leidmiseks ja arendamiseks nii koostööl ja võrgustumisel põhinevate 

uute turismitoodete väljatöötamisel kui aktiivsete ja turistidele huvitavate tegevuste arendamisel.Piirkonnas 

on probleemiks kvalifitseeritud tööjõu äravool, kus ettevõtetel on järjest raskem leida vajadustele vastava 

kvalifikatsiooniga töötajaid, lisaks napib ressurssi konkurentsivõimet parandavate investeeringute 

teostamiseks.  

Piirkonnas tegutseb vähe toiduinete töötlemisega tegutsevaid ettevõtteid.  Eelistatud on väikeettevõtjad, 

kelle tegevuse toetamise tulemusel tekib piirkonnas juurde uusi töökohti. Oluline, et meetme raames saavad 

tuge ka alustavad ettevõtjad. Soodustatakse innovaatiliste lahenduste ja ärimudelite kasutuselevõttu ja 

arendamist. Vajalikud on rakendused, mis tõstaksid tootmise efektiivsust, tootearendust, teenuse/toote 

disaini ja turundust. Oluline on toetada kohalikke ettevõtjaid omavahelisel võrgustumisel. Samuti aidata 

kaasa võrgustumise tulemusel tekkinud ühistoodete/teenuste /pakettide käimasaamisele, käivitamisele. 

3. Strateegia 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 ettevõjate omavaheline koostöö, võrgustike ning ühistoodete/teenuste arendamine 

• Piirkonnas pakutavad tooted/teenused on kõrge kvaliteediga 

• Rakendatakse keskkonnasäästlikke lahendusi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Toetatavad tegevused²  

  Meetmes toetatavad investeeringud ja tegevused on:  
• Tootmis- või teenindushoonete , -rajatiste- taristuste ehitamine, rekonstrueerimine ja renoveerimine 

• Seadmete, masinate ja tarkvara hankimine 

• Toodete, teenuste arendamine ja turundamine ja disain, kvaliteedi tõstmine, uute vajalike ja tulemuslike 

koostöövõrgutsike 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse 

territooriumil 

Abikõlblik ei ole mootorsõidukite ost 

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

taotleja tootmisprotsessis 

Ei rahastata püsikulusid 

Abikõlblikud ei ole Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegias rahastatavad tegevused.    

                                

 Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust: 
1) ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone, või kuhu inventar või 

seade paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu seade paigaldatakse, on see ehitis või 

mootorsõiduk projektitoetuse taotleja omandis või on antud talle õiguslikul alusel 

kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 

2) uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja 

omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus 

vähemalt viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest                                                                                                 

Meetmes ei ole lubatud taotleda investeeringuid mitmes etapis. 
 

 

 

 

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab 

projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel) 

 Projektitoetust võivad taotleda MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas: Rõngu, Rannu, Kolga-

Jaani, Võhma ja Kõo, tegutsev ettevõtja  ning sihtasutus ja mittetulundusühing,  mille asutajatest või 

liikmetest üle 50% on ettevõtjad.      Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele 

nõuetele, kui: 

 

1) ta vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis 

ja strateegia meetmes nimetatud taotleja kohta esitatud nõuetele ning riigiabi reeglitest 

tulenevatele nõuetele; 

2) 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; 

3) 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; 



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.                                                                                                                                          

       

Projektitoetuse taotleja esitab Võrtsjärve Ühendusele koos vormkikohase avaldusega järgmised 

dokumendid: 

1) toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide 

kaupa, välja arvatud juhul, kui projektitaotluse esitab ühisprojekti taotleja, kelle eelarve on 

esitatud tegevuskavas; 

2) ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava ehitise 

maksumuse eelarve vastavalt § 19 lõike 9 nõudele, mis esitatakse Microsoft Exceli tarkvaraga 

töödeldavas vormingus ning mis on avaldatud PRIA veebilehel; 

3) ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000 eurost, väljavõte 

põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav 

ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti 

koostamiseks; 

4) ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro, väljavõte eelprojekti 

joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus 

sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks; 

5) 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; 

6) ärakiri Leader määruse § 28 lõike 4 nõuetele vastavast tegevuskavast, kui toetatav tegevus vastab § 28 

lõike 3 punktile 2; 

7) projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta; 

8) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar 

või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja 

omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks 

arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

9) Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga 

mittetulundusühingu liikmete nimeiri, v.a usulised ühendused;                                                                                                                                                                                                              

10) mittetulundusühingu eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori tulude osakaal 

11) äriplaan(vähemalt 1lk A4) 

12)täiskasvanute koolituse korraldaja peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele, sealhulgas:  

Omab koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni 

esitab õpi-või töökogemuse kirjelduse ja väljundipõhise õppekava ning  

koolitaja kinnitab, et ta järgib kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist 

tulenevaid nõudeid 

 

 

 

 

 



6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

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

• Ühes taotlusvoorus makismaalne 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 

  

7. Viide sihtvaldkonnale  

sihtvaldkond 6A tegevusvaldkondade mitmekesistamine, uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise hõlbustamine                                                                                                                     

sihtvaldkond 6B maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine)                                                                                                                                                 

sihtvaldkond 3A toormetootjate parem integreerimine toiduahelasse /…/ kohalike turgude edendamise ja lühikese 

tarneahela /…/ kaudu                                                                   sihtvaldkond 1A innovatsiooni ja koostöö toetamine 

ning teadmiste baasi arendamine maapiirkondades)  

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille eesmärkide 

saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab
3
 

 - Prioriteet 6 Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu 

edendamine   

- Prioriteet 3 Toiduahela korraldamise edendamine …  

- Prioriteet 1 Teadmussiire ja innovatsiooni parandamine maapiirkonnas   

Meetme tegevused tuginevad Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL)   1305/2013 artiklid: 14, 19, 

20, 35. 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu 

 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Väljund indikaatorid: 

Ettevõtlusele suunatud projektide arv - 12 

  

Ettevõtluse ühisprojektide arv -1 

  

 Kohalike resursside, sh kohalik toit töötlemisel lisandväärtus andnud projektide arv- 1 

 Noorte ettevõtjate projektide arv - 1 

Esmataotlejate arv  2 

  

 

Tulemusindikaatorid: 

Projektide tulemusel loodud uued töökohad  - 1 

Projektide elluviimise tulemusel tekkinud uued ja uuenduslikud tooted, teenused, paketid - 1) 

 

 

 



11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

 

Projektitaotluse vastavus meetme eesmärkidele 

Realistlikkus 

Partnerid 

Uuenduslikkus 

Keskkonnasõbralikkus 

Projekti suunatus kohalikule toidule 

Omaosaluse suurus 

Esmataotleja Leader meetmest  

Noor ettevõtja 

Töökohtade loomine 

Hindamiskriteeriumid Lisa 1 

         
¹ Täidetakse iga strateegia meetme 

kohta eraldi 

            

² Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda 

projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  

Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.  

3      Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013         

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF 
  

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

