
Meetmenõustajate Meetmenõustajate Meetmenõustajate Meetmenõustajate vastuvõtuajadvastuvõtuajadvastuvõtuajadvastuvõtuajad
Vastuvõtud toimuvad alates 24. novembrist (va 1. ja 2. detsember 2015) kuni 17. detsembrini.

21.-31.12.2015 a. meetmenõustajate vastuvõtt ainult Abja-Paluojal. 

2016 aastal jätkuvad vastuvõtud samadel nädalapäevadel.

Mulgimaa Arenduskoja büroos, Abja-Paluoja, Pärnu mnt. 30 a, tööpäeviti 9.00-16.00

Tõrva Linnavalitsus, Tõrva, Kevade 1                          teisipäeviti   8.30-17.00

Tarvastu Käsitöökoda, Mustla Posti 52                       kolmapäeviti   9.30-18.00

Viljandi Vallavalitsus, Viljandi, Kauba 9                       neljapäeviti  9.30-18.00

Soovitav on eelnevalt kokku leppida vastuvõtu aeg telefoni teel:
Meetmenõustajate kontaktid:

Raili Uibopuu  5307 8283, raili.uibopuu@mulgimaa.ee

Külli Starke 513 7241, kylli.starke@mulgimaa.ee
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Meetmed ja eelarve jagunemine 2014Meetmed ja eelarve jagunemine 2014Meetmed ja eelarve jagunemine 2014Meetmed ja eelarve jagunemine 2014----2020202020202020
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 19 „Toetus LEADERi
kohalikule arengule“ raames antava toetuse eelarve jagunemine 
Mulgimaa Arenduskoja strateegia ellu viimiseks:

• KTG tegevuskulud (sh koostööprojektide ettevalmistamine) - 20 % (ca 
725 000 eur)

• I meede: Ettevõtluse arendamine - 35% (ca 1,2 milj. eur)

• II meede: Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine - 20% (ca 725 000 
eur)

• III meede: Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine - 25% 
(ca 905 000 eur)

Orienteeruv eelarve maht 3,6 milj. eur.



Meetmed ja eelarve jagunemine 2016Meetmed ja eelarve jagunemine 2016Meetmed ja eelarve jagunemine 2016Meetmed ja eelarve jagunemine 2016
• I meede: Ettevõtluse arendamine – 759 798,9 eurot, mis on 60% kogu I 

meetme eelarvest. 
Taotleda saavad  tegutsevad ettevõtted.
• II meede: Külakeskkonna ja –kogukonna arendamine - 361 809 eurot, mis on 

50% kogu II meetme eelarvest.
Taotleda saavad MTÜ-d, KOV-id.
• III meede: Paikkonna omapära ja konkurentsivõime tugevdamine -
452 261 eurot, mis on 50% kogu III meetme eelarvest
Taotleda saavad ettevõtted, MTÜ-d, KOV-id.

Meetmete eelarved jagunevad omakorda omavalitsuste lõikes



I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
EESMÄRGID:

1. Töökohtade arv piirkonnas on säilinud või suurenenud.

2. Innovaatiliste ja kõrgemat lisandväärtust loovate ettevõtete arv on suurenenud.

3. Välja on arenenud ettevõtjate koostöövõrgustikud (mahetöötlus, käsitöö, 
turism, metall, puit jne.), mille sisuks on erinev ühistegevus, sh. ühisturundus. 

4. Kohalikust toorainest valmib toode – lisandväärtuse loomine toimub 
piirkonnas.

5. Ettevõtlike noorte arv on suurenenud.

6. Turismiteenused on mitmekülgsed ja aastaringsete toodete hulk on kasvanud.

7. Kohaliku vajadusele vastava kvalifitseeritud tööjõu olemasolu.

8. Kaugtöötamise võimalused on paranenud (internetiühendus jm. 
infrastruktuur). 

9. Tõusnud on teadlikkus säästvast arengust ja kasutatakse võimalusel 
taastuvenergiat



I meetme sihtgruppI meetme sihtgruppI meetme sihtgruppI meetme sihtgrupp::::
Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad äriühingud 
ja FIE-d, suurusega kuni 24 töötajat ja aastakäive 5 miljonit 
eurot.

Toetuse määr: kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse suurus ühe taotleja kohta: 2000 kuni 50 000 eurot 
ühes taotlusvoorus. Kogu perioodi maksimumtoetus 50 
000 eurot.



I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE

TOETATAVAD TEGEVUSED: 

Taotlusega koos esitatavas äriplaanis kirjeldab taotleja toetuse seotust 
kavandatavate tegevustega.

• Ettevõtte tegevuseks vajaliku põhi- ja väikevara soetamine (sh seadmete 
ost ja rakendustarkvara soetamine jne); 

• põhitegevusega seotud (töötajate) koolituse ja väljaõppega seotud kulude 
katmine;

• hoonete ja rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine, lammutamine;

• taristu (vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kastmissüs-teemid, 
küttesüsteemid, elektrivarustus sh liitumistasu, telekommunikatsioon jne) 
ehitamine ja parendamine; 



I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE

TOETATAVAD TEGEVUSED: 

• investeeringuobjekti ettevalmistavad tegevused: projekteerimine, 
detailplaneeringute koostamine, teostavus tasuvusanalüüside koostamine, 
uuringute tellimine, keskkonnamõjude hindamine. s.h. 
haljastusprojektidega seonduv  

• tööpraktika, toetamine (meistrilt sellile)

• tootearendus (sh. disain) 

• turundusega, sh ühisturundusega seotud kulutuste tegemine, 

• külastus- ja puhkeotstarbelistele objektidele lisandväärtuse andmine 

• kaugtöötamiseks keskkonna loomine (internetiühendus, paljundus, 
printimine jms), kaugtöö korraldamine



I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE

TOETATAVAD TEGEVUSED: 

• välisturgudele suundumiseks ja ühisturundamiseks turundusplaani koostamine 

• sise- ja välismessidel osalemine ja külastus 

• veebilehe loomine

• infomaterjalide koostamine 

• tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi väljatöötamine

• ettevõtjate ökoloogilise jalajälje vähendamine (sh kaasaegsete tehnoloogiate ja 
taastuvenergia kasutamine jne)

• kogukonnale vajalike teenuste pakkumine, mille kasumlikkus on madal

• kaasav/integreeritud talupidamine (sh talutöö tutvustamine, talutöö õppimine 
jne)



I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINEI MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE

TOETATAVAD TEGEVUSED: 

• mentorlustegevus noortele ettevõtlikkuse kasvatamiseks 

• ühisprojektid sise- ja väliskoostöö arendamine

• Taastuvenergia süsteemide üleminekuks vajalike 
ettevalmistamistööde toetamine

• taastuvenergia süsteemide väljaehitamine.

Toetust antakse kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega. 
Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud määratakse vastavalt LEADER 
meetme rakendusmäärusega.



II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA ––––KOGUKONNA  KOGUKONNA  KOGUKONNA  KOGUKONNA  
ARENDAMINEARENDAMINEARENDAMINEARENDAMINE

EESMÄRGID:

1. Tõusnud on piirkonna sotsiaalne ja majanduslik heaolu ning suurenenud on elanike 
oskused ja teadmised.
2. Noored panustavad piirkondlikku tegevusse. 
3. Piirkond on elu- ja puhkekeskkonnana atraktiivne. 
4. Lapsed ja noored on kaasatud ja aktiivsed. 
5. Suurenenud on kogukonna koostöövõime, era-, avaliku ja kolmanda sektori vaheline 
partnerlus ja väliskoostöö.
6. Pidurdunud on noorte ja tööealiste inimeste väljaränne. 
7. Kogukonnad on aktiivsed ja eestvedajad motiveeritud.
8. Tõusnud on kogukonna keskkonnateadlikkus. 
9. Säilinud on maastikud, nende ajaloo, kultuuri ja pärimuse väärtustamine ning 
eksponeerimine. 
10. Taastuvenergia kasutajaskonna hulk on suurenenud 
11. Tõusnud on teadlikkus säästvast arengust ja kasutatakse võimalusel taastuvenergiat



II Meetme sihtgrupp: II Meetme sihtgrupp: II Meetme sihtgrupp: II Meetme sihtgrupp: 

Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad MTÜ-d (sh. 
kohalik tegevusgrupp), SA, kohalikud omavalitsused.

Toetuse määr: kuni 90 % abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse suurus ühe taotleja kohta: kuni 25 000 eurot ühes 
taotlusvoorus. Kogu perioodi maksimumtoetus kuni 100 000 
eurot



II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA ––––KOGUKONNA  ARENDAMINEKOGUKONNA  ARENDAMINEKOGUKONNA  ARENDAMINEKOGUKONNA  ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED: 

Lubatud on investeeringud, mis aitavad kaasa toetatava tegevuse ellu viimisele. 
Toetatavad tegevused, mis on mitteinvesteeringud saab ellu viia ainult ühisprojekti 
raames.

• elukestev õpe ja koolitused (huviharidus, täiend-, taseme- ja vabahariduslik õpe) 

• noorte algatusvõimet ja ettevõtlikkust arendavad tegevused 

• noorte poolt algatatud projektide elluviimine 

• laste- ja noorte vaba aja veetmisvõimaluste arendamine 

• kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi uurimine, väljapanekute ja näituste korraldamine 
ning pärandi tutvustamine

• kodulehtede loomine, täiendamine ja jätkusuutlik arendamine; mobiili app-id

• avalikuks kasutuseks sh huvitegevuseks kasutatavate riiete (sh rahvariided jne) ja 
varustuse hankimine; 

• muusikariistade restaureerimine ja taastamine ning uute ehitamine 

• kiviaedade jt teiste traditsiooniliste piirdeaedade jm sarnaste objektide rajamine ja 
parendamine 

• kogukonna eestvedajatele motivatsioonipaketi (liidrite koolitus, uued kogemused jne)



II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA ––––KOGUKONNA  ARENDAMINEKOGUKONNA  ARENDAMINEKOGUKONNA  ARENDAMINEKOGUKONNA  ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED: 

• tervislikku eluviisi propageerimine (terviserajad, üritused, laste mänguväljakud jne) 
• turvalisuse parendamine (sh naabrivalve kuritegevuse piiramiseks, päästekomandod, 
turvasüsteemide taristu/vahendid-kaamerad põhiliikumisteedel, keskustes jne)
• ühisprojektid piirkonnas - koolitused (laagrijuhtide koolitus, vanurite koduhooldus, 
MTÜ liidrite koolitus jne) 
• piirkonna ja kogukonna tegevuste tutvustamine väljaspool piirkonda 
• kogukonnateenuste pakkumise korraldamine
• traditsioonilise maaelu õpetamine lastele ja noortele läbi tegevuste 
• piirkonnasisesed noortele suunatud koostööprojektid ettevõtlikkuse toetamiseks 
• sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna konkurentsivõime 
tõstmiseks erinevate riikide ja erinevate sektorite vahel 
• kohaliku tegevusgrupi koostööprojektide kaudu sise- ja väliskoostöö arendamine
• taastuvenergia süsteemide üleminekuks vajalike ettevalmistamistööde toetamine 
• taastuvenergia süsteemide väljaehitamine.



III KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE III KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE III KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE III KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE 
PIIRKONDPIIRKONDPIIRKONDPIIRKOND

EESMÄRGID:

1. Kohalikud tooted ja teenused on kasutuses ja tuntud ka 
väljaspool piirkonda (Mulgi märk kui tunnustussüsteem 
jne.).

2. Piirkonna kultuuripärand on kasutuses ja väärtustatud.

3. Koostöö identiteeti kandvate objektide rajamisel ja 
sündmuste korraldamisel.

4. Piirkond on atraktiivne reisisihtkoht. 



III Meetme sihtgrupp: III Meetme sihtgrupp: III Meetme sihtgrupp: III Meetme sihtgrupp: 
Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad äriühingud, 
FIE-d, kohalikud omavalitsused, MTÜ-d (sh. kohalik 
tegevusgrupp), SA-d

Toetuse määr: MTÜ-d, SA-d, KOV-d kuni 90 %; äriühingud, 
FIE-d kuni 60 % abikõlbulike kulude maksumusest.

Toetuse suurus ühe taotleja kohta: kuni 30 000 eurot ühes 
taotlusvoorus.
Kogu perioodi maksimumtoetus vastavalt LEADER 
määrusele kuni 200 000 eurot.



III KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKONDIII KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKONDIII KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKONDIII KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKOND

TOETATAVAD TEGEVUSED:

• pärandkultuuri ja ajalooga seotud investeeringud ning tegevused

• traditsioonide jätkamine ja algatamine

• paikkonnale omaste toodete ja teenuste arendamine ning turustamine (sh uute 
toodete ja teenuste)

• ühistegevus piirkonna arendamisel, tootmisel ja turustamisel

• paikkonna (sh kultuur, ettevõtlus. traditsioonid, toit jms) tutvustamine väljaspool 
piirkonda

• piirkonnaga seotud uuringute läbiviimine (linakasvatuse võimalikkus jne)

• avalikus kasutuses olevate objektide renoveerimine, rekonstrueerimine ja 
laiendamine

• avalike puhkealade rajamine ning arendamine ning neile lisaväärtuse loomine

• kogukonna kaasamisega seotud tegevused (sh koolitused jms)

• infomaterjalide  ja reklaamiga seotud  tegevused (sh trükised, infotahvlid, 
veebilehed, messidel osalemine jms)



III KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKONDIII KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKONDIII KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKONDIII KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE PIIRKOND

TOETATAVAD TEGEVUSED

• maineürituste korraldamise toetamine

• omanäoliste kohaspetsiifiliste toodete ja teenuste arendamine

• piirkonna visuaalset eripära rõhutavad investeeringud (sh ettevalmistav tegevus)

• miljööväärtuse loomine, miljööväärtuslikele aladele lisandväärtuse andmine (avalikus 
ruumis)

• sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks 
erinevate riikide ja erinevate sektorite vahel 

• kohaliku tegevusgrupi koostööprojektide kaudu sise- ja väliskoostöö arendamine

• taastuvenergia süsteemide üleminekuks vajalike ettevalmistamistööde toetamine

• taastuvenergia süsteemide väljaehitamine.

Toetust antakse kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi ja vähese tähtsusega abi eeskirjadega. 
Mitteabikõlblikud kulud määratakse vastavalt LEADER meetme rakendusmäärusega.



KÕIKIDELE TAOTLEJATELE!KÕIKIDELE TAOTLEJATELE!KÕIKIDELE TAOTLEJATELE!KÕIKIDELE TAOTLEJATELE!

Projektitoetuse taotlejale on soovitav konsultatsioon Mulgimaa 
Arenduskoja meetmenõustajaga enne projektitoetuse taotluse 
esitamist. Konsultatsioonid algavad kaheksa nädalat enne taotlusvooru 
avamist ning lõpevad taotlusvooru avamisele eelneval tööpäeval. 
Eelneval kokkuleppel meetmenõustajaga võib nõustada elektroonselt. 
Elektrooniline nõustamine lõpeb viis tööpäeva enne taotlusvooru 
avamist.

Kulude abikõlbulikkus on reguleeritud taotluse esitamise hetkel 
kehtivas LEADER-projektitoetuse määruses (Maaeluministri määrus 
23.10.2015 nr 11).



UUS!UUS!UUS!UUS! Projektitoetuse taotlused esitatakse Projektitoetuse taotlused esitatakse Projektitoetuse taotlused esitatakse Projektitoetuse taotlused esitatakse 
AINULT EAINULT EAINULT EAINULT E----PRIA kauduPRIA kauduPRIA kauduPRIA kaudu

• Kui kasutaja ei ole veel PRIA klient (pole enne toetusi taotlenud), 
siis tuleb ennast kõigepealt e-PRIA-s kliendiks registreerida ja 
registreeringu kinnitus tehakse  AINULT tööajal (8.00-16.00) ning 
võtab aega ca 1 tund. 

Teated taotluse kohta saadetakse e-posti aadressile AINULT SIIS, 
kui see on sisestatud PRIA kliendiregistrisse. Kontrollige kindlasti 
olemasolevaid andmeid.

• Kõik LEADER-meetme projektitoetuse taotlused esitatakse 
Mulgimaa Arenduskojale e-PRIA kaudu

• e-PRIAs taotlust täites ei tohi kasutada Back � nuppu, kuna siis 
läheb sisestatud info kaduma. NB! KASUTADA VORMIL OLEVAT 
TAGASI NUPPU!



UUS! Projektitoetuse taotlused esitatakse 
AINULT E-PRIA kaudu

• Koos taotlusega esitatavad dokumendid allkirjastab 
ühe digiallkirjaga e-PRIAs taotleja

• Puuduste kõrvaldamine, ka ununenud dokumentide 
lisamine, on võimalik taotlusvooru ajal. 

NB! Võta ühendust meetmenõustajaga!



UUS!UUS!UUS!UUS! Projektitoetuse taotlused esitatakse Projektitoetuse taotlused esitatakse Projektitoetuse taotlused esitatakse Projektitoetuse taotlused esitatakse 
EEEE----PRIA kauduPRIA kauduPRIA kauduPRIA kaudu

• Mulgimaa Arenduskoda hindab taotluse vastavust strateegiale 
ja rakenduskavale ning teeb meetme eelarve piires ettepaneku 
paremusjärjestuse kohta §39

• Mulgimaa Arenduskoda edastab kõik taotlused PRIAle

• PRIA kontrollib ainult nende taotlejate nõuetele vastavust, kelle 
taotlused on Mulgimaa Arenduskoja juhatuse poolt kinnitatud 
paremusjärjestuses ületanud hindepunktide lävendi



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse 
taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 
23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:

• vormikohase projekti kirjelduse koos lisa 1-ga, mis on leitav 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda kodulehel 
www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-taotlejale/toetuse-
taotlejale-2014-2020/;

• vabas vormis kinnituskirja, et taotlejal ei ole taotluse 
esitamise ajal riikliku ja/või kohaliku maksu maksuvõlga või 
riikliku ja/või kohaliku maksu maksuvõla tasumine on 
ajatatud (sh. tegevusgrupi liikmemaksud) ning, et tema 
suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud 
pankrotiotsust;



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse 
taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 
23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:

• koopia põhikirjast;

• mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult 
eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga 
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised 
ühendused;

• eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub 
avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende 
ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse 
osakaal;



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse 
taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 
nr 11 nõutavatele dokumentidele:nr 11 nõutavatele dokumentidele:nr 11 nõutavatele dokumentidele:nr 11 nõutavatele dokumentidele:

• ühe hinnapakkumuse (kululiikide kaupa), kui tegevuse või 
investeeringu käibemaksuta maksumus  on vahemikus 100-5000 
eurot või kolm hinnapakkumust (kululiikide kaupa), kui tegevuse 
või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot;

• Üle 1000 euro hinnapakkumuse korral jälgida seotuse kohta  
käivaid määruse nõudeid § 33 lg 5 ja 6

• Põhjendus, kui ei ole saadud nõutud arvul hinnapakkumusi või ei 
ole valitud odavaimat hinnapakkumust 

• Esitada hinnapakkumuse küsimine (pakkumuse kutse), vajadusel 
koos tehnilise kirjeldusega (spetsifikatsioon) §33 lg 1 ja 2



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse 
taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 
nr 11 nõutavatele dokumentidele:nr 11 nõutavatele dokumentidele:nr 11 nõutavatele dokumentidele:nr 11 nõutavatele dokumentidele:

Ehitisteatise- või ehitusloakohustusliku hoone 
ehitustegevuse puhul:
Vastavalt määruse § 19 lõike 9 nõuetele esitatav eelarve 
vorm on võrdne hinnapakkumusega. 

Esitatav eelarve vorm on võrdväärne hinnapakkumusega, kui 
see on pakkuja poolt digitaalselt allkirjastatud (vorm 
avaldatud PRIA veebilehel).

Ehitisteatist- või ehitusluba mittevajava investeeringute 
puhul ei ole hinnapakkumust vaja esitada PRIA eelarve 
vormil.



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse 
taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 
23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:

• põhivara investeeringu puhul põhivara nimekirja või 
väljavõtte vastavast põhivaragrupist; 

• projektitoetuse taotluses plaanitava kogukonnateenuse 
pakkumisel peab esitama kohaliku  omavalitsuse 
kinnituse ja Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku otsuse 
vastava teenuse vajaduse kohta;



Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse 
taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 
23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:
• toetuse saaja täidab Mulgimaa Arenduskoja 

seireandmete küsimustiku enne viimase maksetaotluse 
esitamist ja 2 aastat peale projekti lõppemist;

• projekti lõppedes, koos viimase maksetaotluse 
esitamisega, esitab toetuse saaja Mulgimaa 
Arenduskojale lühikokkuvõtte projekti tegevustest ning 
digitaalsed fotod projekti investeeringu objektidest ja/või 
tegevustest.



Ettevõtte puhul lisaks:Ettevõtte puhul lisaks:Ettevõtte puhul lisaks:Ettevõtte puhul lisaks:

• ettevõtja esitab vormikohase äriplaani järgnevaks 
kolmeks aastaks; 

• äriühingu puhul esitab taotluse esitamise aastale 
vahetult eelneva aasta kinnitatud majandusaasta 
aruande või vähem kui aasta tegutsenud ettevõtja esitab 
tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja 
kasumiaruande vahetult eelneva kuu lõpu seisuga;



Ettevõtte puhul lisaks:Ettevõtte puhul lisaks:Ettevõtte puhul lisaks:Ettevõtte puhul lisaks:

• füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või 
«Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise 
arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud 
tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri;

• vähem kui aasta tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtja esitab vastavalt 
raamatupidamisarvestusele tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja 
kasumiaruande või tulude-kulude aruande vahetult taotlemisele eelneva kuu 
lõpu seisuga;



Maaeluministri 23.10.15 määrus nr 11 Maaeluministri 23.10.15 määrus nr 11 Maaeluministri 23.10.15 määrus nr 11 Maaeluministri 23.10.15 määrus nr 11 
„„„„KohalikuKohalikuKohalikuKohaliku tegevusgrupitegevusgrupitegevusgrupitegevusgrupi toetustoetustoetustoetus ja ja ja ja 

LEADERLEADERLEADERLEADER----projektitoetusprojektitoetusprojektitoetusprojektitoetus““““

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



Toetustaotluse menetlusskeem



Strateegia meetme nõuded taotlejaleStrateegia meetme nõuded taotlejaleStrateegia meetme nõuded taotlejaleStrateegia meetme nõuded taotlejale

• Projektitoetuse taotleja peab järgima Mulgimaa 
Arenduskoja strateegia meetmes taotlejale kehtestatud 
nõudeid
• Mulgimaa Arenduskojal on õigus kitsendada LEADER-

määruse nõudeid vastavalt strateegia eesmärkidele



Nõuded projektitoetuse taotlejaleNõuded projektitoetuse taotlejaleNõuded projektitoetuse taotlejaleNõuded projektitoetuse taotlejale

• Projektitoetuse taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega 
kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti

• Taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine 
on ajatatud

• Taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 
Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese 
tähtsusega abi



Projektitoetuse määr ja suurusProjektitoetuse määr ja suurusProjektitoetuse määr ja suurusProjektitoetuse määr ja suurus

• MTÜ, SA ja KOV kuni 90% 

• Ettevõtjale kuni 60 %

• MTÜ, SA või KOV toetus kuni 60%, kui kavandatud tegevus 
on suunatud ettevõtluse arendamiseks.



Projektitoetuse määr ja suurusProjektitoetuse määr ja suurusProjektitoetuse määr ja suurusProjektitoetuse määr ja suurus

• Taristuinvesteering kuni 60 %

• Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja 
liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral 
antakse ettevõtjale, MTÜle või SAle
projektitoetust kuni 30 % investeeringuobjekti 
abikõlblikest kuludest



Projektitoetust võib taotleda strateegia Projektitoetust võib taotleda strateegia Projektitoetust võib taotleda strateegia Projektitoetust võib taotleda strateegia 
meetmes nimetatud tegevuse jaoks:meetmes nimetatud tegevuse jaoks:meetmes nimetatud tegevuse jaoks:meetmes nimetatud tegevuse jaoks:
Toetatavad tegevused (Toetatavad tegevused (Toetatavad tegevused (Toetatavad tegevused (§§§§ 30)30)30)30)

1. ehitise ehitamine, parendamine (ainult I ja III meede)

2. taristuinvesteeringud, sh

• uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgud

3. masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmine, 
liisimine ja paigaldamine

4. maastiku- ja mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud. Pakub 
tegevuspiirkonnas teenust.

5. infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmine, 
paigaldamine

6. teostatavusuuringu koostamine



LEADERLEADERLEADERLEADER----meetme projektitoetus jagunebmeetme projektitoetus jagunebmeetme projektitoetus jagunebmeetme projektitoetus jaguneb

- investeeringuprojektid

- ühisprojektid (lubatud ka investeeringud)

- taotlejal on vähemalt üks partner, toetus 2 kuni 4 aastase 
tegevuskava elluviimiseks

- teadmussiirde projektid (lubatud ka investeeringud)

- kuni 2-aastased koolitus- ja teavitusprojektid piirkonna 
ettevõtluse arendamiseks, tegevusgrupp määrab 
teadmussiirde osutaja kohta pädevusnõuded

- LEADER-koostööprojektid

- kuni 3-aastased ainult LEADER tegevusgruppide vahelised 
riigivälised või siseriiklikud projektid, vajalik koostööleping 
koostööpartnerite vahel



Ehitise ehitamine, parendamine Ehitise ehitamine, parendamine Ehitise ehitamine, parendamine Ehitise ehitamine, parendamine 1111

• Peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav 
ehitusseadustiku kohaselt. Ehitusseaduse Lisa 1 sätestab, 
kas tegevus nõuab ehitusluba või ehitusteatist
(esitatakse 1. ehitustegevusega seotud maksetaotlusega, 

§42 lg7 p9)

Rekonstrueerimise ja parendamise korral täpsustada 
ehitusloa/ehitusteatise nõuet kohalikus omavalitsuses.

• Toetus ehitamiseks võib sisaldada ka 

• kuni 3% ehitustööde abikõlbulikust maksumusest 
omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve 
tegemiseks



Ehitise ehitamineEhitise ehitamineEhitise ehitamineEhitise ehitamine

• Selline ehitustegevus, mis ei võimalda pärast selle elluviimist 
ehitist sihipäraselt kasutada (projekti eesmärkidele vastavalt) EI 
OLE LUBATUD! §31 lg1 p22

Nt ehitise puhul ei saa olla üheks etapiks ainult vundamendi 
ehitus, kuna see ei võimalda ehitist sihipäraselt kasutada.

• Ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitus-tegevuse 
puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve §37 lg 4 p2 –
täidetav PRIA vorm Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas 
vormingus



Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele (§28 
lg 2):

• Ehitis, mida ehitatakse v.a. uus püstitatav hoone, või kuhu 
inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade 
paigaldatakse, peab olema taotleja omandis või talle antud 
õiguslikel alustel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates 
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest

• 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



TaristuinvesteeringudTaristuinvesteeringudTaristuinvesteeringudTaristuinvesteeringud

• veevarustuse-, kanalisatsiooni- ja 
reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja 
elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side 
(allalaadimiskiirus vähemalt 100 MB) juurdepääsuvõrgu ja 
juurdepääsutee ehitamise kulud ning nende juurde 
kuuluvate seadmete ostmise, paigaldamise ja vastava 
võrguga liitumise kulud 

(§30 lg2 p2)

• Taristuinvesteeringuks loetakse investeeringut 



Põhivara, sh mootorsõidukPõhivara, sh mootorsõidukPõhivara, sh mootorsõidukPõhivara, sh mootorsõiduk

• Ettevõtjad, MTÜ-d ja SA-d saavad toetust taotleda 
mootorsõiduki, masina, seadme, sisseseade või muu põhivara 
ostmiseks ja paigaldamine §34 lg9

• UUS! Maastikusõiduki või muu mootorsõiduki sihtotstarve peab 
olema Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas teenuste 
osutamine §30 lg2 p4. Teenuste osutamine peab olema 
tõestatud.  NB! Toetusemäär on kuni 30% abikõlblikest 
kuludest ehk sõiduki maksumusest

• Toetust ei saa sõiduauto ostmiseks ega liisimiseks!  §31 lg1 p10

• Kohalik omavalitsusüksus (KOV) ei saa toetust mootorsõiduki 
ostmiseks, liisimiseks



LiisingLiisingLiisingLiising1111

• Juhul kui põhivara liisitakse (kapitalirent), siis peab asja 
omandiõigus üle minema projektitoetuse saajale  
hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt taotluse 
rahuldamise otsuse tegemisest (kõige hiljem 30.06.2023, 
§31 lg1 p12) 

• liisingulepinguga seotud kulud, nagu liisinguandja 
kasumimäär, intressi refinantseerimiskulud, üldkulud ja 
kindlustusmaksed – ei ole abikõlblikud! (§31 lg 1 p11)



LiisingLiisingLiisingLiising2222

• Liisingu (kapitalirendi) puhul makstakse toetus välja kuni viie aasta 
jooksul arvates taotluse rahuldamise otsusest, kuid hiljemalt 30. juuniks 
2023

• UUS! Liisinguvõtja saab esitada kalendriaasta jooksul  kuni neli 
maksetaotlust §42 lg4

• UUS! Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras 
tegutsev krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv 
finantseerimisasutus

• esimese maksetaotlusega: liisinguleping, maksegraafik, üleandmise-
vastuvõtmise akt, arve

• järgmiste maksetaotlustega arve(d) ja tasumist tõendavad dokumendid
NB! Uuel perioodil ei kanta toetuse summat täies mahus liisinguandjale, vaid 
tasutakse maksetaotluse alusel liisinguvõtjale.



UUS! UUS! UUS! UUS! Mitteinvesteeringud Mitteinvesteeringud Mitteinvesteeringud Mitteinvesteeringud §30 lg2 p7

• Mitteinvesteeringuteks  ehk  pehmete tegevuste elluviimiseks saab 
projektitoetust taotleda ainult siis, kui need on osa ühisprojektist, 
teadmussiirde projektist või tegevusgruppide omavahelisest 
koostööprojektist



UUS! UUS! UUS! UUS! Ühisprojekt Ühisprojekt Ühisprojekt Ühisprojekt 1111

• Taotlejal peab olema vähemalt üks partner - füüsilisest isikust ettevõtja või 
juriidiline isik §28 lg 3 p2 (MTÜ, KOV, SA, ettevõte)

• Ühisprojekti tegevusi saab ellu viia kahe kuni nelja aasta jooksul

• Tegevuskavas peab olema kirjas tegevuste ajaline kava ja tulemuste 
kirjeldus, sh ühisprojekti laiem mõju tegevuspiirkonnale

• Ühisprojekti tegevuskava vorm PRIA veebilehel – hetkel pole saadaval

• UUS! pärast ühisprojekti toetuse taotluse rahuldamist PRIAs avalikustab 
Mulgimaa Arenduskoda oma veebilehel ühisprojekti eesmärgi, partnerid 
ja üldised tegevussuunad §21 lg4 p13



UUS! UUS! UUS! UUS! ÜhisprojektÜhisprojektÜhisprojektÜhisprojekt2222

• Ühisprojekti toetus makstakse välja toetuse taotlejale.

• Ühisprojekti partner võib olla hinnapakkuja ja partner 
esitab arve taotlejale

• Lubatud on tegevuskavas põhjendatud ühisprojekti 
elluviimiseks vajalikud investeeringud



UUS!UUS!UUS!UUS! Teadmussiirde projektTeadmussiirde projektTeadmussiirde projektTeadmussiirde projekt1111

• Teadmussiirde projekti eesmärk on koolitus- ja teavitustegevused 
Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks

• võib olla nii ühekordne koolitus- ja teavitustegevus, kui ka kuni 2 
aastane projekt

• Koolitus- ja teavitustegevustes võivad osaleda ainult juriidilised isikud

• Teadmussiirde projekti taotlejal, kellel pole koolitusluba, peab olema selle 
tegevuse elluviimiseks Mulgimaa Arenduskoja strateegia rakenduskava 
meetmes kirjeldatud asjakohane suutlikkus §28 lg 3 p3, st peab esitama 
KOV kinnituskirja koolitaja pädevuse kohta. Kehtib I ja III meetmes



UUS!UUS!UUS!UUS! Kogukonnateenuse projektKogukonnateenuse projektKogukonnateenuse projektKogukonnateenuse projekt
• Kogukonna vajadustest lähtuva kogukonnateenuse arendamiseks saab toetust taotleda. 

§28 lg 2 p3

• Kogukonnateenuse arendamise projektitoetuse taotlus peab olema vastu võetud 
Mulgimaa Arenduskoja üldkoosoleku otsusega §34 lg 3

• Kogukonnateenuse arendamiseks MTÜ-d kuni 90 % ettevõtjad kuni 60%

Kogukonnateenust pakkuv MTÜ ei tohi selle teenusega kasumit teenida, et taotleda 
toetust 90%.

Kogukonnateenus - kogukonna liikmelt kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest. 
Tegu on väärtusega, mis on suunatud külakogukondadele, kus tururegulatsioon mingites valdkondades ei toimi, 
arengule ja seal töökohtade loomisele. Kogukonnateenusteks võib teatud tingimustel lugeda näiteks avalikku kööki, 
lastehoidu, pesumaja jms. 



UUS!UUS!UUS!UUS! Personalikulu Personalikulu Personalikulu Personalikulu 1111

• AINULT  ühis-, teadmussiirde- või koostööprojekti raames 
on abikõlblik projektiga seotud eksperdi või projektijuhi 
töötasu (koos maksudega) ja kaudne kulu 15%.



PERSONALIKULU
projektijuhi või eksperdi tasu vastavalt töölepingule, töövõtu- või käsunduslepingule, 

sh seadusest tulenevad maksud ja maksed      

PROJEKTIJUHTIMINE, v.a.
KOV ja riigimuuseum

§31 lg1 p16

TOETUST EI SAA projektijuhi 
brutotunnitasu, mis ületab 10 

eurot ja

projektijuhtimisega seotud 

personalikulu kokku, mis ületab 
20 % projekti abikõlblikest mitte-

investeeringutega seotud  

kuludest. Personalikulule võib 
juurde taotleda  kaudset kulu 

15%.                   §31 lg1 p9

TOETUST EI SAA, kui 
tegemist on KOV-i või 

riigiasutuse või 
hallatava asutuse 

ametniku / töötajaga, 
kellel   on projektiga 

sarnased 
tööülesanded 

§31 lg1 p9

EKSPERDID

TOETUST EI SAA, kui tegemist on 
KOV-i või riigiasutuse või hallatava 

asutuse ametniku / töötajaga, 
kellele on projektiga sarnased 

tööülesanded 

§31 lg1 p9



ETTEVÕTJA, MTÜ ja SA
ühis-, teadmussiirde või koostööprojekti

PROJEKTIJUHTIMISE OTSENE PERSONALIKULU

tegevusi elluviiva projektijuhi tööjõukulud (töötasu, lisatasu, preemia, 
puhkusetasu või puhkusetoetus, mis on kooskõlas samasisulise töö eest 

makstava palgataseme või töötasuga), töölepingu lõpetamise ja muu 
seadusest tulenev hüvitis, seadusest tulenevad maksud ja maksed 

punktides, sh sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja haigushüvitise 
tööandjapoolne osa , füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või 

käsunduslepingu alusel makstav tasu ning sellelt tasult arvestatud 
sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse

UUS! 15% kaudseteks kuludeks

PROJEKTIJUHTIMISE KAUDSED KULUD
bürootarbed, sidekulud, infotehnoloogia kulud, 

projektijuhi tööruumi kulu ja sõidukulu, 
raamatupidamiskulud, toetatava tegevuse elluviimisega 

seotud pangakonto haldamise kulud, ülekandetasud

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



NÄIDE NÄIDE NÄIDE NÄIDE ---- projektijuhtimise kuludprojektijuhtimise kuludprojektijuhtimise kuludprojektijuhtimise kulud

• Ühisprojektis kavandatav turundustegevus 5000 €

• Investeering 1000€

• Tasuvusuuring  500€

• Arvutitarkvara 400€

• Projektijuhtimise otsene personalikulu  kuni 20%

5000+500+400=5900*20%= 1180€

• Kaudne kulu 15% otsesest personalikulust 1180*15%=177€

• Kokku projektijuhtimine koos kaudse kuluga 1180+177=1357€

• Projekti abikõlblik maksumus kokku  5000+1000+500+400+1357= 8257€



UUS!UUS!UUS!UUS! ÜLDKULU ühisÜLDKULU ühisÜLDKULU ühisÜLDKULU ühis----, teadmussiirde, teadmussiirde, teadmussiirde, teadmussiirde---- või või või või 
koostööprojektiskoostööprojektiskoostööprojektiskoostööprojektis

• AINULT ettevõtja, MTÜ või SA ühis-, teadmussiirde või koostööprojekti
elluviimiseks saab taotleda toetust projektiga seotud üldkulude tarbeks        
§31 lg 1 p15

Projektijuhtimise otsene personalikulu kuni 20% ja sellest omakorda 
saab arvestada üldkulu (ehk kaudne kulu) kuni 15%.
bürootarbed, sidekulud, infotehnoloogia kulud, projektijuhi tööruumi kulu ja sõidukulu, 
raamatupidamiskulud, toetatava tegevuse elluviimisega seotud pangakonto haldamise kulud, 
ülekandetasud



Toetuse taotlemine Toetuse taotlemine Toetuse taotlemine Toetuse taotlemine –––– KOVi ülesandedKOVi ülesandedKOVi ülesandedKOVi ülesanded

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete asendamiseks 

tehtud kulud EI OLE ABIKÕLBLIKUD § 31 lg1 p13

Tulenevalt KOKS §6 lg2 sätestatust ja Tartu Ringkonnakohtu 

kohtuotsusest nr 3-11-101 on vallale kuuluvate hoonete 

korrashoid on KOV ülesanne ja enda kui hoone omaniku kohustus.

KOV taotlejana saab toetust AINULT tegevustele ja 

investeeringutele, mis on innovaatilised.



UUS! UUS! UUS! UUS! PRIA Võrdlushindade PRIA Võrdlushindade PRIA Võrdlushindade PRIA Võrdlushindade kataloogkataloogkataloogkataloog

• Kataloogis olevate masinatele-seadmetele saab toetust 
taotleda vaid seal oleva PIIRHINNA (abikõlblik netomaksumus) 
ulatuses! §31 lg 1 p20 

- Kui hinnapakkumistest kõige odavaim osutub kallimaks kui 
kataloogis olev selle toote hind, siis on abikõlbulik kataloogis olev 
toote hind.

• KATALOOGIS PEAMISELT PÕLLUMAJANDUSMASINAD-
SEADMED:

https://epria.pria.ee/epria2/#/hinnakataloog/valideeritud



Kasutatud masin, seade Kasutatud masin, seade Kasutatud masin, seade Kasutatud masin, seade §30 lg 4

• abikõlblik ettevõtjale, MTÜ-le, SA-le, kui on tõendatud, et:

• Kasutatud masina või seadme ostmisel esitatakse tõendav 
dokument selle kohta, et hinnapakkuja ei ole varem saanud 
toetust masina või seadme ostmiseks riigieelarvelistest või 
muudest ELi või välisvahenditest või muud tagastamatut
riigiabi

• masina või seadme hind on uue samalaadse masina/seadme 
hinnast madalam

• ostetava kasutatud masina/seadme eeldatav kasutusiga on 
vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest



HinnapakkumusedHinnapakkumusedHinnapakkumusedHinnapakkumused4 4 4 4 ––––
kasutatud masin/seadekasutatud masin/seadekasutatud masin/seadekasutatud masin/seade

• Kasutatud masina/seadme kohta peab taotleja olema saanud
hinnapakkumuse, ja

• LISAKS veel ühe hinnapakkumuse uue samaväärse 
seadme/masina kohta

• Võrdlushindade kataloogi kantud masina/seadme kohta ei pea olema 
lisaks võetud uue samaväärse masina/seadme hinnapakkumust



Mitterahaline omafinantseering Mitterahaline omafinantseering Mitterahaline omafinantseering Mitterahaline omafinantseering §§§§35353535

• MTÜ ja SA korral võib omafinantseeringu osaks olla 
tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks 
vajalik taotleja poolt tehtud vabatahtlik tasustamata 
töö.

• Kuni 9% mitterahalise omafinantseeringuga seotud 
toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest 
kuludest.

• Tunnitasu määr kuni 4 eurot ning masinat, seadet või 
mootorsõidukit kasutades kuni 8 eurot.



Mitterahaline omafinantseeringMitterahaline omafinantseeringMitterahaline omafinantseeringMitterahaline omafinantseering

maksumus km Abikõlblik 
summa

Toetus Oma-
osalus

Koolitus 2000 2000 1800 200 VTT 180.-, raha 
20.-

Vabatahtlik töö 9% 180 180 180 0

Kokku 2180 2180 1980 20

maksumus km Abikõlblik 
summa

Toetus Oma-
osalus

Koolitus 2000 2000 1800 200 VTT 180.-, raha 
20.-

Projektijuhtimine 400 400 360 40

Kaudne kulu 60 60 60 0

Vabatahtlik töö 9% 180 180 180 0

Kokku 2640 2640 2400 60



Riigiabi reeglitest tulevad nõuded taotlejaleRiigiabi reeglitest tulevad nõuded taotlejaleRiigiabi reeglitest tulevad nõuded taotlejaleRiigiabi reeglitest tulevad nõuded taotlejale

• 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 VTAd ja kui antav toetus on käsitletav vähese tähtsusega 
abina. §34 lg 11

St kokku jaguneb 200 000 eurot 3 aasta peale

• VTA suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised 
ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) 
1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.                                                           
§34 lg 12



Vähese tähtsusega abi ja Riigiabi puhulVähese tähtsusega abi ja Riigiabi puhulVähese tähtsusega abi ja Riigiabi puhulVähese tähtsusega abi ja Riigiabi puhul

• Ühis- ja teadmussiirde projekti raames taotlemise korral peab 
taotleja jälgima vähese tähtsusega- ja riigiabi määra.

• Jälgi abi jääki siin: http://www.fin.ee/riigiabi 

• Kui tegemist on vähese tähtsusega abiga projektis osalejatele, 
siis peab taotleja teavitama osalejaid sellest enne projekti 
elluviimist



RIIGIHANKEDRIIGIHANKEDRIIGIHANKEDRIIGIHANKED

RHS sätestatud korda on kohustatud järgima:

1) riik või riigiasutus;

2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike 
omavalitsuste ühendus;

3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku 
asutus;

4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui 
pool on käesoleva lõike punktis 2 või 3 nimetatud isikud või mille nõukogu 
liikmetest rohkem kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud isikud;

5) mittetulundusühing, mille liikmetest rohkem kui pool on käesoleva lõike 
punktides 1–3 nimetatud isikud; (Liikmete nimekiri)

6) muu eraõiguslik juriidiline isik, mis vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 
sätestatud tunnustele.



RIIGIHANKEDRIIGIHANKEDRIIGIHANKEDRIIGIHANKED

Riigihanke seadust on kohustatud täitma  need MTÜ-d, 
SA-d ja ettevõtted:

• kellel üle poole taotlemisele eelneva majandusaasta 
tulust moodustavad saadud toetused

• Mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet 
avalikes huvides, millel ei ole tööstusliku ega ärilist 
iseloomu



Toetatava tegevuse algusaegToetatava tegevuse algusaegToetatava tegevuse algusaegToetatava tegevuse algusaeg

• Taotleja ei või toetatava tegevuse / investeeringu tegemist alustada varem, ega 
dokumendid selle kohta ei või olla varasemad kui Mulgimaa Arenduskoja poolt 
projektitaotluse PRIA-le esitamise päevale järgneval päeval §27 lg4

• taotleja saab Mulgimaa Arenduskoja kodulehelt teada, millal on kavandatud 
projektitoetuse taotluste hindamine

• taotleja saab e-PRIA kaudu teate, et tema taotlus edastatud PRIA-le



• Väljamakstava projektitoetuse summast arvestatakse 
maha tegevusega seotud  tuludest laekunud summa, 
mis ületab omafinantseeringu.



Määrusest tulenevalt toetustaotlusega esitatavad Määrusest tulenevalt toetustaotlusega esitatavad Määrusest tulenevalt toetustaotlusega esitatavad Määrusest tulenevalt toetustaotlusega esitatavad 
dokumendiddokumendiddokumendiddokumendid¹¹¹¹::::

Lisaks avaldusele, mis täidetakse e-PRIAs:

• toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu hinnapakkumus kululiikide 
kaupa, v.a. ühisprojekti korral 

• UUS! ehitise puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve vastavalt § 19 
lõike 9 nõuetele Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus

• 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, kui nimetatud aruanded ei ole kättesaadavad äriregistrist 

• UUS! tegevuskava, kui tegemist on ühisprojektiga



Määrusest tulenevalt toetustaotlusega Määrusest tulenevalt toetustaotlusega Määrusest tulenevalt toetustaotlusega Määrusest tulenevalt toetustaotlusega 
esitatavad dokumendidesitatavad dokumendidesitatavad dokumendidesitatavad dokumendid²²²²::::

• UUS! projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise 
kulude kohta

• UUS! ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest kohaliku 
tegevusgrupi projektitaotluse või kogukonnateenuse projekti heakskiitmise 
kohta

• UUS! ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku 
tegevusgrupi piirülese koostööprojekti ettevalmistamiseks

• Ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul 
kavandatava ehitise väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti 
seletuskirjaga



eeee----PRIAsPRIAsPRIAsPRIAs täidetav lisa:täidetav lisa:täidetav lisa:täidetav lisa:

• e-PRIAs taotluse vormi täites eelarve tegevuste kaupa, 
alategevusi ei ole vaja välja tuua.

Näiteks: Projekti kirjeldus Lisa 1

Tegevus:  puhkeala rajamine – kogu summa kokku sisestada 
e-PRIAs

Alategevus 1.1. Inventari soetamine (pingid, atraktsioonid)

Alategevus 1.2. Puhkeala haljastus, kõnniteed

Alategevus 1.3. Ehitusluba ja projekteerimine –
mittetoetatav tegevus



Ilmsete vigade parandusIlmsete vigade parandusIlmsete vigade parandusIlmsete vigade parandus

• Kontrollimäärus nr 809/2014 artikkel 4

Toetusesaaja esitatud toetuse- ja maksetaotlusi ning 
muid tõendavaid dokumente võib parandada või 
kohandada pärast nende esitamist igal ajal, kui pädev 
asutus on avastanud konkreetse juhtumi üldisel 
hindamisel ilmse vea ja tingimusel, et toetusesaaja on 
tegutsenud heas usus.



Tegevuse elluviimine - investeeringu 
teostamine §42

• Toetuse saaja esitab maksetaotluse elektrooniliselt PRIA e-teenuse 
keskkonna kaudu peale tegevuse elluviimist või investeeringu 
tegemist :

Projektitaotluse korral - maksetaotluse ja seda tõendavad 
dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe 
aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise 
otsuse tegemisest

Ühisprojektitaotluse korral - esitatakse dokumendid kalendriaastas 
kuni neljas osas kuni nelja aasta jooksul

• Kui taotleja etteantud tähtaja jooksul (2 a või 2 - 4 a) projekti ellu ei 
vii, siis PRIA tähtaega ei pikenda.



Toetuse väljamaksmineToetuse väljamaksmineToetuse väljamaksmineToetuse väljamaksmine

• PRIA maksab toetuse välja üksnes abikõlblike kulude 
hüvitamiseks ja kui tegevused on nõuetekohaselt ellu 
viidud

• Toetus makstakse välja 3 kuu jooksul arvates 
nõuetekohaste dokumentide saamisest §44

• Projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse korral 
tunnistab PRIA projektitaotluse rahuldamise otsuse 
täielikult või osaliselt kehtetuks.



Maksetaotlus Maksetaotlus Maksetaotlus Maksetaotlus ---- teadmussiirde projektteadmussiirde projektteadmussiirde projektteadmussiirde projekt

• Koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse 
ürituse korral esitada maksetaotlusega päevakava ja  
osalejate nimekiri, millel on märgitud osalejate 
kontaktandmed ning allkirjad, välja arvatud
massiürituste puhul
• Nimekirjas märkida juriidilise isiku registrikood ja 

tema põhitegevusala



TTTToetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemistoetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemistoetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemistoetuse väljamaksmine enne kulutuste tegemist

• 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 võrdse summa

• toetuse saaja on usaldusväärne (st puuduvad maksuvõlad 
jms)



Toetuse kasutamisest teavitamineToetuse kasutamisest teavitamineToetuse kasutamisest teavitamineToetuse kasutamisest teavitamine

• Juhul kui toetuse saajal on olemas veebileht:

1) avaldatakse seal lisaks logodele (Mulgimaa Arenduskoja logo, 
EL LEADER logo, MAK logo) objekti lühikirjeldus;

2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka 
eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 
eurot.

• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab 
olema selgelt nähtav. 

• Uue teavitusmääruse kehtestamiseni on kasutusel eelmise, 
perioodi 2007–2013 maaelu arengukava sümboolika



Täname osalemast!Täname osalemast!Täname osalemast!Täname osalemast!

MTÜ Mulgimaa Arenduskoda koduleht
www.mulgimaa.ee/mak

Infopäeva esitluse leiate kodulehelt


