
ABIKS ÜHISPROJEKTI KAVANDAMISEL JA ESITAMISEL 

v.t “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus” määrus nr 11 23.10.2015 § 28 lg 3  

I. Leader projektitoetuse taotlemine toimub ainult läbi e-PRIA .   

Ühisprojekt on eraldi projektitoetuse taotluse tüüp.  

Ühisprojekte võib kavandada ja esitada kõigi kolme meetme all. 

II.  Taotlemise dokumendid 

Lisaks e-PRIAs olevale avaldusele, tuleb täita ja lisada Mulgimaa Arenduskoja projektitoetuse 
taotluse vormid (Projekti kirjeldus koos Lisa 1) ja meetmelehel nimetatud taotlejale 
kohustuslikud lisadokumendid.  

NB! selleks, et Teie projektitoetuse taotlus esitamisel eristuks, pange kõigile failidele eristavad 
nimed. Nt Rimmu laadaplats projekti kirjeldus ja Rimmu laadaplats lisa 1 eelarve. MTÜ Tuba 
liikmete nimekiri jne. 

Salvestage taotlus ja selle kõik lisad pdf-failideks. Allkirjastage need taotluse lisad, mis vajavad 
allkirjastamist (näiteks lepingud). Esitamiseks koguge kõik lisad kokku ja esitage need 
digitaalselt allkirjatatud ühises kaustas e-PRIAs. 

III.  Taotleja ja partnerid 

Projektitoetuse esitaja ehk taotleja on juriidiline isik (ettevõtja, mittetulundusühing, sihtasutus 
või omavalitsus).  Ei ole oluline, kus on juriidilise isiku registreerimiskoht. Oluline on, et 
taotleja, kavandab ja teeb oma tegevused Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas. Üksikisik ei saa 
taotlust esitada 

Taotleja kaasab alati partneri , kelleks on vähemalt üks juriidiline isik (ettevõtja, 
mittetulundusühing, sihtasutus või omavalitsus).  

IV.  Tegevused ja tegevuskava 
Mitteinvesteeringu (nn pehmed tegevused) kavandamiseks saab projektitaotluse koostada ainult 
ühisprojektina .  
Investeering (ehitus, pikaajalise kasusaamise eesmärgil tehtav eseme soetus jne), saab olla 
ühisprojekti osa. Tegevuskavas tuleb põhjendada ühisprojekti elluviimiseks vajalikud 
investeeringud. 
 
Taotleja ja partner(id) koostavad ühise tegevuskava, mille pikkuseks on 2 aastat (vähemalt 24 
kuud) kuni 4 aastat. Ühisprojekti raames tehtavate tegevuste ajakava peab olema planeeritud nii, et 
põhitegevusi toimuks vähemalt kord kvartalis. Vahepealsetel aegadel on eel- või järeltegevused 
põhitegevustele (ettevalmistused põhitegevuseks näiteks sündmuse korral ettevalmistustööd, 
järeltegevus näiteks kokkuvõte toimunud sündmusest).   
 

Tähelepanu – ühisprojekti tegevuskava faili peavad allkirjastama kõik osalevad partnerid. 



 

V. Kulud ja nende kavandamine 
 
Ühisprojekti kulud saavad olla vastava meetme meetmelehtedel loetletud abikõlbulikud 
kulud . NB! Abikõlblikud on ainult taotleja üldkulud.  
 
Ühisprojekti elluviimisel on abikõlblikud projektij uhtimise kulud (personalikulu ja kaudne 
kulu). On lubatud, et ühisprojekti partner võib olla hinnapakkuja ja esitada arve taotlejale.  
 
Vabatahtlik tasustamata töö (taotleja omafinantseeringu osana) on abikõlblik, see kavandatakse 
ühisprojekti tegevuskavas. Vt punkt 3.5 ühisprojekti vormil. 
 
Tuleb silmas pidada, et projektitoetuse saaja ja hinnapakkuja vahel ei tekiks huvide konflikti, siis 
on tegemist mitteabikõlbliku kuluga.  
 
VI.   Riigihange 

 
Kindlasti tuleb taotlejal kontrollida määrusest ja täpsustada vastava meetme meetmelehelt, millal 
on tarvis võtta hinnapakkumisi, millal tarvis korraldada hange riigihangete seaduse kohaselt 
jne. Määruses ja vastava meetme lehel on välja toodud erisused.  
 
VII.  Vähese tähtsusega abi ja riigiabi määr 
 
Taotleja peab jälgima vähese tähtsusega abi ja riigiabi määra. Abi jääki saab vaadata siit: 
http://www.fin.ee/riigiabi 
 
Ühisprojekti teostamisel on oluline jälgida ka projektitaotluse sihtgrupile rakenduvat vähese 
tähtsusega abi tingimusi. Kui projekti sihtgruppi kuuluvad sellised isikud, siis peab taotleja 
teavitama osalejaid sellest enne projekti elluviimist.  

 
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. VTA suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on 
omavahel seotud komisjoni määruse (EL) 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.      
                                                       
VIII.  Avalikustamine ja teavitamine 

Pärast ühisprojekti toetuse taotluse rahuldamist PRIA-s avalikustab Mulgimaa Arenduskoda 
oma veebilehel www.mulgimaa.ee projekti nime, eesmärgi, partnerid ja üldised tegevussuunad. 

Taotleja jälgib ja järgib ühisprojekti taotluse teavitamise korraldamisel teavitusreegleid. Vt 
teavitamisest http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-saajale/toetuse-saajale-2014-2020/  

IX.  Juba projekti kavandamisel tasub läbi lugeda ja jälgida projekti teostamise juhiseid  

Projekti elluviimise tähtaeg sõltub ühisprojekti tegevuskavas ettenähtud tegevuskava elluviimise 
perioodist.  



Projektide elluviimist tõendavaid dokumente koos maksetaotlusega saab esitada neli korda 
kalendriaastas. 

Projekti toetus makstakse välja toetuse taotlejale. Ühisprojektis osalev partner ei saa esitada 
arveid PRIAle toetuse väljamaksmiseks. Ühisprojekti partner võib olla hinnapakkuja ja esitada 
arve taotlejale. 
 
NB! Juriidilise isiku puhul: Projekti raames korraldatavate koolituste, seminaride, teabepäevade 
või muu ürituse korral tuleb märkida osavõtjate nimekirjas lisaks osalejate kontaktandmetele ja 
allkirjadele juriidilise isiku registrikood ning põhitegevusala, milles ettevõte tegutseb.  
Neid andmeid on vaja selleks, et kontrollida vähese tähtsusega abi piirmäära, kui üritus on 
käsitletav vähese tähtsusega abina ja selleks, et arvestada nõudega, mille kohaselt võivad 
projektide kasusaajateks olla põllumajandus-, toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud 
isikud, maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtjana.  
  

Dokumente on palju. Taotleja, palun lähtuge vastava meetme meetmelehest ja kontrollige siin 
esitatud loendi abil ühisprojekti dokumentide olemasolu, kui esitate taotluse. 

 
Esitatavad dokumendid Ühisprojekt 
Projektitoetuse taotluse avaldus e-PRIAs                                                                        jah 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja vastava meetme Projekti kirjelduse vorm koos Lisa 1  jah 
MTÜ Mulgimaa Arenduskoja vastava meetme Äriplaani vorm ja selle Lisa 1 esitab ettevõtja 
Vabas vormis kinnituskiri, 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 

jah 

Ühisprojekti tegevuskava jah 
Projektijuhi CV kui taotletakse toetust projektijuhtimise kuludele jah 
Pakkumuskutse (hinnapakkumuse küsimine ehk hinnapäring), koos väljastatud tehniliste tingimuste loeteluga 
või mahtude tabeliga 

jah 

Toetatava tegevuse ja/või kavandatava investeeringuobjekti kohta 1 hinnapakkumus, kui km/ta maksumus on 
vahemikus 100 – 5000 € * 

jah 

Toetatava tegevuse ja/või kavandatava investeeringuobjekti kohta 3 võrreldavat hinna-pakkumust, kui km/ta 
maksumus on üle 5000 €  * ja ** (3 pakkumist võetakse vahetult enne tegevuste elluviimisega alustamist. 
Projektitaotlust esitades esitatakse 1 hinnapakkumus) 

jah 

PRIA Excel vormil 1 hinnapakkumus, kui ehitatakse hoonet või hoone osa ja kui km/ta maksumus on 
vahemikus 100 – 5000 € * 

jah 

PRIA Excel vormil 3 võrreldavat hinnapakkumust, kui ehitatakse hoonet või hoone osa ja kui km/ta 
maksumus on üle 5000 €  * ja ** 
(3 pakkumist võetakse vahetult enne tegevuste elluviimisega alustamist. Projektitaotlust esitades esitatakse 1 
hinnapakkumus) 

jah 
 
 

PRIA vormil ehituse eelarve kui ehitatakse hoonet või hoone osa jah, 
ehitamise korral 

Maa või hoone või mootorsõiduki omandiõigust tõendav dokument või rendileping, milles sisaldub mh 
katastrinumber ja/või ehitisregistri number 

jah, 
investeeringu korral 

Põhivara investeeringu puhul põhivara nimekiri või väljavõtte vastavast põhivaragrupist jah,  
investeeringu korral 

Kasutatud masina või seadme ostmise ja liisimise korral ärakiri hinnapakkumusest, millel kajastub uue 
samalaadse masina või seadme hind  

jah, 
investeeringu korral 

Äriühingu puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta aruanne, kassapõhine FIE maksuameti 
e-vormi ärakiri, tekkepõhine eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri. Alla aasta tegutsenud 
ettevõtja tegutsemisperioodi kohta, vastavalt raamatupidamis arvestusele, kinnitatud bilansi ja kasumiaruanne 
või tulude-kulude aruanne. 

jah 

Ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000 eurost (ilma projekteerimiseta) väljavõte 
põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus 
sätestatud tingimustel ja korras  

jah,  
ehitamise korral 



Ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro (ilma projekteerimiseta) väljavõte 
eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus 
sätestatud tingimustel ja korras 

jah,  
ehitamise korral 

Ehitusluba*** jah,  
ehitamise korral 

Ehitamise või rekonstrueerimise puhul omavalitsuse kinnituskiri kui kavandatav tegevus ei nõua ehitusluba jah,  
ehitamise korral 

Koopia põhikirjast esitab  
MTÜ, OÜ, AS 

MTÜ liikmete nimekiri vahetult eelneva kuu esimese kuupäeva seisuga **** esitab MTÜ 
Taotlemise aasta kohta MTÜ tulude prognoos, jaotatuna tulu allika järgi***** esitab MTÜ 

Volitus, kui taotlust esitab ja allkirjastab taotleja esindaja jah 

* Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 1000 eurot, siis projekti-toetuse saaja ja isik, kellelt 
projektitoetuse saaja tellib teenuse või töö 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 (LEADER 
määruse § 33 lg 5) 

**Kui ei ole võimalik 3 võrreldavat hinnapakkumust saada, siis lisada juurde põhjendus 

*** Ehitusluba ei pea esitama toetuse taotlemisel, vajalik esitada esimese maksetaotlusega. 

**** Antud dokumendi esitamine on vajalik, et selgitada, kas taotleja on hankija RHSi mõistes. MTÜ liikmete nimekirja 
esitamine on vajalik kontrollimaks, kas taotleja peab hinnapakkumuste saamiseks viima läbi hanke vastavalt Riigihangete seaduse 
(RHS) nõuetele. RHS §10 lg 3 kohaselt peab hanke korda järgima MTÜ, mille liikmetest rohkem kui pool on KOV, KOVi asutus, 
muu avalik-õiguslik juriidiline isik ning riik või riigiasutus. 

***** Märkida eraldi prognoositud toetuste kohta, millisest allikast on taotleja saanud tulu (nt.ks avalik sektor RHS §10 lg 1 ja 2 
tähenduses). 

 


