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                MULGIMAA ARENDUSKOJA STRATEEGIA MEE DE III  
 „MULGIMAA OMAPÄRA JA KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE“  

 

1. Meetme nimetus 
III meede - MULGIMAA OMAPÄRA JA KONKURENTSIVÕIME TUGEVDAMINE 
2. Meetme eesmärk 
Piirkonna turismi- ja loomemajandus on elavdunud, kasvanud ja mõjus. 
Turismi- ja loomemajanduse (kunstivaldkond, kirjanduse valdkond, käsitöövaldkond, 
muusikavaldkond, audiovisuaalvaldkond jms.) tooteid ja teenuseid on  edasi arendatud.  
On loodud uued töökohad. 
Loovus, uuenduslikkus, Mulgimaa märgilisus on suurenenud.  
Noored ja aktiivsed inimesed on valinud elu- ja/või tööpaigaks Mulgimaa. 
3. Toetatavad tegevused  
- pärandkultuuriga seonduvaid tegevusi ning pärimusi väärtustavaid tegevusi ning sellekohast   
   materjalide koostamist, jäädvustamist trükkimist ning produtseerimist 
-  Mulgimaa majanduse ja ettevõtluskeskkonna elavdamiseks tehtavad uuringud (näiteks:   
   turuuuringud) 
-  Mulgimaale traditsiooniliste, Mulgimaa Arenduskoja tegevuspiirkonnas omaste tegevuste   
   korraldamine, vanade traditsioonide taaselustamine; uute traditsioonide algatamine (sihtrühmaks  
   tegevuspiirkonna elanikud) 
- innovaatiliste Mulgimaale omaste toodete ja teenuste arendamine ning turustamine; 
- külastus- ja puhkeotstarbeliste objektide väljaarendamine ja neile lisaväärtuse andmine (näit.  
   supelrannad, matka- ja õpperajad, statsionaarsed laagripaigad, loodus- ja kultuurimälestised,  
   ajaloolised kujunduselemendid, vaateplatvormid)  
- avalikus kasutuses olevate puhkekohtade, loome- ja töötubade, muuseumide, teabetubade  
   renoveerimine, rekonstrueerimine ja sisustamine ning inventari ost,  s.h laiendamise, arendamise  
   ja parendamise tähenduses (s.h MTÜ-de ja SA puhul toetatakse ka kasutatud seadmete/põhivara  
   ostu) 
- puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamine (infotahvlid ja viidad); 
- Mulgimaa piirkonda  kajastavate infokandjate ja jaotusmaterjalide valmistamine;  
- kohaliku elanikkonna kaasamisele suunatud tegevused; 
- ideekonkursi korraldamine Mulgimaa tutvustamiseks 
- tegevuspiirkonna organisatsioonide poolt algatatud ühisprojektid  
- sise- ja välisriiklikud koostööprojektid LEADER määruse nr 75 mõistes, kus taotlejaks on vaid  
   tegevusgrupp ise (Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrus nr 75 § 31) 

Abikõlblikud on järgmised kulud, vastavalt Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrusele 
nr 75 § 32 punktid 1, 2, 3:  

(1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbuliku kulu moodustavad: 1) tegevuse või 
investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline 
omafinantseering (v.a ettevõte), abikõlbliku tegevuse või investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku 
sümboolika käibemaksuta maksumus, kui projektitoetuse taotleja on käibemaksukohustuslane; 
2) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline 
omafinantseering, abikõlbliku tegevuse või investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika 
käibemaksuga maksumus, kui projektitoetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane; 
3) omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järelevalve tegemise 
maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitustööde maksumusest.  
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(2) Kasutatud seadme ostmine ja kapitalirendile võtmine on abikõlblik, kui projektitoetust taotlev 
mittetulundusühing või sihtasutus tõendab, et: 
1) seadme ostmiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest 
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi; 
2) seadme hind on uue samalaadse seadme hinnast oluliselt madalam; 
3) seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa 
väljamaksmisest.  
(3) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, 
majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Projektitoetuse taotleja 
tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.  
Abikõlblikud ei ole järgmised kulud, vastavalt 21. septembri 2012. a määrus nr 75 § 32  punkt 4: 
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud; 
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist 
«Käibemaksuseaduse» alusel või kui taotleja on kohalik omavalitsusüksus või muu avalik-õiguslik 
juriidiline isik nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõike 3 punkti a tähenduses; 
3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul 
moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulu 
tegevuse mis tahes osale; 
4) sularahamaksed; 
5) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud 
kulu; 
6) õigus- ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulud; 
7) amortisatsioonikulud; 
8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud; 
9) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele ja kingitustele; 
10) erisoodustuselt «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks; 
11) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku 
kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on avalik teenistuja või 
riigi või kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava 
tegevusega; 
12) sõiduauto ja liisimise kulud; 
13) maastikusõiduki või muu mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud sellise 
mootorsõiduki, sealhulgas rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on kohaliku 
tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuse osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja või 
mittetulundusühing; 
14) liisingulepingu sõlmimisega, intressidega, kindlustusega jms seotud kulud;  
15) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle projektitoetuse saajale;  
16) kohaliku omavalitsusüksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud;  
17) asendusinvesteeringu kulud;  
18) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud;  
19) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse 
(EÜ) nr 1974/2006 artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega;  
20) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud projektijuhi tasu, sealhulgas projektijuhi 
lepingujärgne tasu või töötasu ja sellelt arvestatud sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku 
kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed;  
21) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui projektitoetuse taotleja on kohalik 
omavalitsusüksus, ettevõtja, seltsing või kohalik tegevusgrupp, välja arvatud koostööprojekti 
elluviimisega seotud projektijuhi tasu;  
22) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, mille maksumus ületab 20% projekti 
abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse taotleja on mittetulundusühing või sihtasutus;                
23) projektijuhi tasu, mille maksumus on arvutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1698/2006 artikli 55 
lõike 1 punktides a ja b nimetatud abikõlblikest kuludest; 
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24) kasutatud kaupade ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul;               
25) Investeeringu tegemine ei ole abikõlblik kui projektitoetust taotleb seltsing. 
4. Meetme sihtgrupp 
Mittetulundusühingud. 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos 
strateegiaga  
Turismi piirkondlikud tooted ja teenused annavad mitmekesiseid lisandväärtusi. Turismi ja 
loometegevuse mõju elavdab majandust. Luuakse juurde vajaminevaid töökohti. Tõstetakse 
piirkonnas elavate noorte teadlikkus ja kogukonnatunnetus. Teatakse Mulgimaad, mulke, mulgi 
kultuuri  ja elulaadi. Mulgimaa Arenduskoja  III-prioriteeditelg mõjub positiivse suunaja ja 
täiendajana tegevuste ellu viimisel. Vajadus on tõsta paikkonna konkurentsivõimet, teadvustada 
paikkonna eripära ning võimalusi. Turismi- ja loomemajanduse kontseptsiooni tekkimine läbi 
Mulgimaa majanduse ja ettevõtluskeskkonna elavdamiseks vajaminevate uuringute, infopäevade ja 
ümarlaudade. Traditsiooniliste Mulgimaale omaste tegevuste korraldamine; innovaatiliste 
Mulgimaale omaste toodete ja teenuste arendamine ning turustamine. Antud strateegia meetme 
vajadus on selgunud läbi uuringu, kohalike elanike seas selguvad tegelikud vajadused ja ressursid 
ühiste väärtuste arenguks piirkonnas.  
Integreeritud lähenemine, mis ühtaegu kaitseb ja tõhustab kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, 
tõstab keskkonnateadlikkust ning stimuleerib investeeringuid innovatiivsetesse toodete ja teenuste 
arendamisesse. Noortele on Mulgimaa atraktiivne, osalemiseks ettevütmistes ja uute ideedega välja 
tulemiseks. Oluline koostöövõrgustiku saavutamine läbi ühisprojektide. 
6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 
aitab 
Käesolev meede aitab täita Eesti maaelu arengukava 2007-2013 3. telje eesmärke. 
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud artikli numbrile, mis käsitleb 
asjaomast meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II lisa kohaselt. 
kood 313 – turismi soodustamine (meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub vähese 
tähtsusega abi reeglitele) 
kood 322 – külade uuendamine ja arendamine (meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub 
vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 311 – mittmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (meede on käsitletav vähese 
tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 312 – mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus (meede on käsitletav vähese tähtsusega 
abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 323 – maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi parandamine (meede on 
käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 123 – põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine, toetusmääraga kuni 
50%, sõltuvalt, millises piikonnas asub tootja (meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub 
vähese tähtsusega abi reeglitele) ja kui taotleja on metsandusega seotud ettevõte siis rakenduvad 
mikroettevõtte nõuded (töötajaid alla 10-ne ja bilansimaht kuni  2 000 000 eur/31 293 200 krooni) 
kood 421 – koostööprojeti rakendamine 
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 
Käesolev tegevusgrupi strateegia meede ei kattu Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetmete 
eesmärkidega 
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 
2015. aastal on Mulgimaa piirkonna külastatavus suurenenud 10%  
2015. aastal on Mulgimaa piirkonnas heakorrastatud ja parendatud 10 turismile ja 
loomemajandusele lisandväärtust loovat objekti. 
2015. aastal on Mulgimaa piirkonnas on tekkinud 6 uut töökohta (s.h eraldi välja toodud noortele 
loodud töökohad) 
2015. aastal on Mulgimaale loodud uusi, ühisturundatavaid ja võrgustikus toimivaid turismi- ja 
loomemajanduse tooteid ja – teenuseid. 
2015. aastal on tooteid ja kaupu, mille disainis kasutakse Mulgimaa sümboolikat, mustreid, vaimset 
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pärandit.  
2015. aastal ollakse partner Mulgimaa kesksele külastuskeskusele 
Noored ja aktiivsed inimesed on valinud elu- ja/või tööpaigaks Mulgimaa. 
10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale  
Projektitoetuse taotleja peab vastama Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrus nr 75 § 
29 esitatud nõuetele.  
Kavandatava tegevuse või investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist 
tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui PRIAle taotluse esitamise päevale järgneval 
päeval.  
Enne PRIA poolse projektitoetuse rahuldamise otsust tehtud tegevused või investeeringud, mis on 
saanud PRIA poolt mitterahuldatud vastuse, on tehtud omal vastutusel ja neid tegevusi või 
investeeringuid ei toetata. 
Üks taotlus võib hõlmata mitut tegevust. 
Projektitoetuse taotleja ei saa taodelda ühes ja samas voorus samaaegselt toetust projekti 
ettevalmistavatele töödele ja projekti elluviimiseks vajaminevatele tegevustele. 
Projektitoetuse taotlus peab vastama Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrus nr 75 § 37 
esitatud nõuetele. 
 
Projektitoetuse taotleja esitab vabas vormis kinnituskirja, et tal ei ole projektitoetuse taotluse 
esitamise ajal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud ning 
maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt ja puuduvad kohalikud 
maksuvõlad (sh. Mulgimaa Arenduskoja liikmemaksud) ning, et tema suhtes ei toimu 
likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.  
 
Kui kavandatav tegevus vastab arengukavas nimetatud meetmele, esitab porjektitoetuse taotleja 
asjakohases põllumajandusministri määruses, millega on kehtestatud nõuded toetusese saamiseks, 
ettenähtud dokumendid, sealhulgas vormikohase taotluse. 
 
Lisaks: projektitoetuse saaja esitab ehitise valmimisel PRIA-le koos kuludokumentidega ka ehitise 
kasutusloa. 
11. Toetuse maksimaalsed suurused ja määrad  
Maksimaalne toetus ühe ühe taotluse kohta on 25 000 eurot. 
Programmiperioodi jooksul aastad 2011 - 2015 ei või ühele taotlejale antav toetus ületada 150 000 
eurot. 
Projektitoetuse määra ja suuruse aluseks on Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrus 
nr 75 § 34. 

 


