LEADER meetme infopäev
2021-2022 voorudes taotlemiseks
26. oktoober 2021 algusega kell 16.00 Kulla leerimajas Kulla külas.
Anname ülevaate taotlemise kohta ning tutvustame e-PRIA-s
toetustaotluse esitamist.
Ettekandja : Raili Uibopuu
26. oktoober 2021
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Maaeluministri määrus
„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“
24.05.2021 jõustunud muudatustega määrus
https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004

MTÜ Mulgimaa Arenduskoja Strateegia 2014-2023
viimased muudatused 30.09.2021
www.mulgimaa.ee/meist/mak/mtu-mulgimaa-arenduskojastrateegia/strateegia-2014-2023/
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Meetmed, ajakava ja eelarve 2021-2022
25.05.2021 Maaeluministri käskkirjaga tegevusgrupi piirkondadele
projektitoetusteks arvestatud vahendid: taasterahastu meetmeks 223 931,90
ja üleminekuperioodi meetmeteks 1 077 272,75 eurot.
Piirkond / meede/ vooru aeg

III meede
II meede
COVID-19
I meede
7.veebr.-7.märts
taastemeede
7.veebr.-7.märts 15.nov.-15.dets.2021
2022
15.nov.-15.dets.2021
2022

Viljandi vald (v.a endise
Kolga-Jaani valla territoorium)

91 076,39

191 687,41

109 535,66

136 919,58

Tõrva vald (v.a Soontaga küla)

63 418,76

133 476,71

76 272,40

95 340,51

Mulgi vald

69 436,75

146 142,71

83 510,12

104 387,65

223 931,90

471 306,83

269 318,19

336 647,73

Kokku

3

Projektitoetuse määr ja suurus
Olenevalt tegevusest on võimalik toetuse määr:
• Ettevõtjale kuni 60 %
• MTÜ-le, SA-le ja KOV-ile kuni 90%
• Taristuinvesteering kuni 60%
• Vee-, maastiku ja mootorsõiduki soetamine MTÜle, SA-le, ettevõtjale kuni 30 %. Sihtotstarve peab
olema Mulgimaa Arenduskoja
tegevuspiirkonnas teenuste osutamine (§30 lg 2
p 4). Teenuste osutamine peab olema tõestatud.
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UUS! „COVID-19 taastemeede“
Voor avatud 15.nov.-15.dets.2021
Toetus 3 000 – 20 000 eurot.
Sihtgrupp: piirkonnas tegutsevad turismiga seotud või turismist otseselt
sõltuvas sektoris tegutsevad ettevõtjad, MTÜd ja SAd ning ettevõtteid
ühendavad MTÜd.
Toetuse määr: kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest ettevõtlusvormist
sõltumata.
Meede on loodud COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemiseks ning
on suunatud majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamiseks
maapiirkondades. Meede aitab kaasa majanduse vastupanuvõimelisele,
kestlikule ja digitaalsele taastumisele tegevuspiirkonnas.
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UUS! „COVID-19 taastemeede“
Voor avatud 15.nov.-15.dets.2021
EESMÄRK:
COVID-19 kriisi mõju leevendamine. Äritegevuse mitmekesistamine, uue toote
või teenuse turule toomine.
TOETATAVAD TEGEVUSED:
Toetatavad on tegevused, mis on seotud ettevõtte uue tegevussuuna valimise
või ümberorienteerumisega:
- investeeringud ehitustegevuseks, põhivara soetuseks ja parenduseks;
- e-poe loomine;
- koolitused, täiend- ja ümberõpe;
- turundus ja reklaam.
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II MEEDE „KÜLAKESKKONNA JA KOGUKONNA ARENDAMINE“
Voor avatud 15.nov.- 15.dets.2021
II meetme sihtgrupp: Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad
MTÜ-d, SA-d, KOV-id
Toetuse määr: kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta kuni 25 000 eurot ühes
taotlusvoorus.
Kogu perioodi maksimumtoetus 200 000 eurot.
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II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA KOGUKONNA
ARENDAMINE
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
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II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA KOGUKONNA
ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED
Investeeringuprojektid:
• 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
• tervislikku eluviisi propageerimine (terviserajad, üritused, mänguväljakud jne)
• elukeskkonna parendamine (taristu, parkla, kõnnitee, prügimaja, haljasala jne)
• turvalisuse parendamine (sh, päästekomandod, turvasüsteemide taristu/vahendid-kaamerad
põhiliikumisteedel, keskustes jne)
• kodulehtede ja mobiilirakenduste loomine
• taastuvenergia süsteemide väljaehitamine ja vajalike uuringute koostamine.
• omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve kuni 3% kogu ehitustegevuse abikõlbulikust
maksumusest
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II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA KOGUKONNA
ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED
Ühisprojektid:
• elukestev õpe ja koolitused (huviharidus, täiend-, taseme- ja vabahariduslik
õpe)
• kohaliku kogukonnaalgatusvõimet ja ettevõtlikkust arendavad tegevused
• laste- ja noorte vaba aja veetmisvõimaluste arendamine
• kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi uurimine ning väljapanekute ja näituste
korraldamine ning pärandi tutvustamine
• kodulehtede täiendamine ja jätkusuutlik arendamine;
• kogukonna eestvedajatele motivatsioonipaketi (liidrite koolitus, uued
kogemused jne) koostamine ja teostamine
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II MEEDE: KÜLAKESKKONNA JA KOGUKONNA
ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED
• turvalisuse parendamiseks koolitus ning ennetustöö
• ühisprojektid piirkonnas - laagrijuhtide koolitamine, sotsiaalse
toimetulekuga seotud tegevused jne
• piirkonna ja kogukonna tegevuste tutvustamine piirkonnas ja
väljaspool
• traditsioonilise maaelu õpetamine lastele ja noortele läbi tegevuste
• sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna
konkurentsivõime tõstmiseks erinevate riikide ja erinevate sektorite
vahel
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I meede „ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE“
Voor avatud 7.veebruar – 7.märts 2022
Eelkõige on toetus taotlejatele, kelle poolt kavandatavad
tegevused ei ole teistest Eestis rakendatavatest
toetusmeetmetest abikõlbulikud
Sihtgrupp: Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad
äriühingud ja FIE-d, suurusega kuni 24 töötajat ja aastakäive kuni
5 miljonit eurot või bilansimaht kuni 5 miljonit eurot.
Toetuse määr: kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta: 2000 kuni 30 000 eurot ühes
taotlusvoorus. Taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe
taotluse, v.a ühisprojektid.
Kogu perioodi maksimumtoetus 80 000 eurot.
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I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED
Taotlusega koos esitatavas äriplaanis või projekti kirjelduses kirjeldab taotleja toetuse
seotust kavandatavate tegevustega.
Investeeringuprojektid:
• ettevõtte tegevuseks vajaliku põhi- ja väikevara soetamine (sh seadmete ost ja
rakendustarkvara soetamine jne);
• hoonete ja rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine, lammutamine;
• taristu (vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kastmissüsteemid, küttesüsteemid,
elektrivarustus sh liitumistasu, telekommunikatsioon jne) ehitamine ja parendamine;
• projekteerimine (kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest), ehitise puhul,
millele taotletakse toetust koos ehitamisega;
• haljastuse projekteerimine (kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest), kui
taotletakse toetust haljastustöödeks;
• töötajate töö- ja olmetingimuste parandamine;
• külastus- ja puhkeotstarbelistele objektidele lisandväärtuse andmine
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I 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
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I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED:
• veebilehe loomine, e-poe rakenduse loomine/lisamine, mobiilirakenduse lisamine
• taastuvenergia süsteemide väljaehitamine ja vajalike uuringute koostamine.
• kaugtöötamiseks keskkonna loomine (internetiühendus, paljundus, printimine
jms)
• detailplaneeringute ja teostatavusuuringute koostamine, keskkonnamõjude
hindamine;
• ettevõtjate ökoloogilise jalajälje vähendamine (sh kaasaegsete tehnoloogiate ja
taastuvenergia kasutamine jne)
• tootearendus, disaini ja kaubamärgi väljatöötamine;
• omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve kuni 3% kogu ehitustegevuse
abikõlbulikust maksumusest
• koolitus- ja teavitustegevus tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks
(teadmussiirde projekt).
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I MEEDE: ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
TOETATAVAD TEGEVUSED
Ühisprojektid:
põhitegevusega seotud (töötajate) koolituse ja väljaõppe kulude
katmine; turundusega ja ühisturundusega seotud kulutuste tegemine,
sh turundusplaani koostamine; sise- ja välismessidel osalemine ja
külastus; infomaterjalide koostamine; kodulehtede täiendamine ja
jätkusuutlik arendamine; kaasav/integreeritud talupidamine (sh talutöö
tutvustamine, talutöö õppimine jne); mentorlustegevus noortele
ettevõtlikkuse kasvatamiseks ; sise- ja väliskoostööprojektid piirkonna
konkurentsivõime tõstmiseks erinevate riikide ja erinevate sektorite
vahel.
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III MEEDE „KONKURENTSIVÕIMELINE JA OMANÄOLINE
PIIRKOND“
Voor avatud 7.veebruar – 7.märts 2022
III meetme sihtgrupp:
Mulgimaa Arenduskoja piirkonnas tegutsevad äriühingud (keskmine
töötajate arv kuni 24, aastakäive kuni 5 miljonit eurot ja aastabilansi
kogumaht kuni 5 miljonit eurot), FIE-d, KOV-id, MTÜ-d, SA-d
Toetuse määr: MTÜ-d, SA-d, KOV-id kuni 90% abikõlblike kulude
maksumusest, ettevõtjatel kuni 60%.
Toetuse suurus ühe taotleja kohta kuni 30 000 eurot ühes
taotlusvoorus.
Kogu perioodi maksimumtoetus 200 000 eurot.
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III MEEDE: KONKURENTSIVÕIMELINE JA
OMANÄOLINE PIIRKOND

EESMÄRGID:
1. Kohalikud tooted ja teenused (sh Mulgi märk kui tunnustussüsteem
jne) on kasutuses ja tuntud ka väljaspool piirkonda.
2. Piirkonna kultuuripärand on kasutuses ja väärtustatud.
3. Koostöö identiteeti kandvate objektide rajamisel ja sündmuste
korraldamisel.
4. Piirkond on atraktiivne reisisihtkoht.
5. Tõusnud on teadlikkus säästvast arengust ja taastuvenergia
kasutajaskonna hulk on suurenenud
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III MEEDE: KONKURENTSIVÕIMELINE JA
OMANÄOLINE PIIRKOND

TOETATAVAD TEGEVUSED
Investeeringuprojektid:
• pärandkultuuri ja ajalooga seotud investeeringud ning tegevused (lubatud
ettevalmistavad tegevused, sh kavandatava ehitise projekteerimistööd kuni 10%
kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest)
• piirkonnaga seotud uuringute läbiviimine (linakasvatuse võimalikkus jne)
• avalikus kasutuses olevate objektide renoveerimine, rekonstrueerimine ja
laiendamine (v.a. omavalitsusele kuuluvad hooned) (lubatud ettevalmistavad
tegevused, sh kavandatava ehitise projekteerimistööd kuni 10% kogu ehituse
abikõlbulikust maksumusest)
• avalike puhkealade rajamine ning arendamine ning neile lisaväärtuse loomine
(lubatud ettevalmistavad tegevused, sh kavandatava ehitise projekteerimistööd
kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest)
• infomaterjalide ja reklaamiga seotud tegevused (sh trükised, infotahvlid,
veebilehtede loomine jms), kui need on käsitletavad varana
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III MEEDE: KONKURENTSIVÕIMELINE JA
OMANÄOLINE PIIRKOND
TOETATAVAD TEGEVUSED
• omanäoliste kohaspetsiifiliste toodete ja teenuste arendamine (prototüübi
või kasuliku mudeli loomine või kaubamärgi, patendi, litsentsi omandamine
ning nende omandamisega kaasnevad vältimatud kulud)
• piirkonna visuaalset eripära rõhutavad investeeringud (lubatud
ettevalmistavad tegevused, sh kavandatava ehitise projekteerimistööd kuni
10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest)
• miljööväärtuse loomine, miljööväärtuslikele aladele lisandväärtuse
andmine (avalikus ruumis)
• taastuvenergia süsteemide väljaehitamine ja vajalike uuringute teostamine.
• omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve kuni 3% kogu
ehitustegevuse abikõlbulikust maksumusest
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III MEEDE: KONKURENTSIVÕIMELINE JA
OMANÄOLINE PIIRKOND
TOETATAVAD TEGEVUSED
Ühisprojektid:
• traditsioonide jätkamine ja algatamine
• paikkonnale omaste toodete ja teenuste arendamine ning turustamine (sh uute toodete
ja teenuste)
• paikkonna (sh kultuur, ettevõtlus. traditsioonid, toit jms) tutvustamine väljaspool
piirkonda
• kogukonna kaasamisega seotud tegevused (sh koolitused jms)
• infomaterjalide ja reklaamiga seotud tegevused (sh trükised, infotahvlid, veebilehtede
arendamine, messidel osalemine jms)
• sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks
erinevate riikide ja erinevate sektorite vahel
• maineürituste korraldamine
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Nõuded projektitoetuse taotlejale
• 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
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Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse taotlemisel
lisaks maaeluministri määruses nõutud dokumentidele
vastavalt meetmelehele:
• vormikohase projekti kirjelduse, mis on leitav MTÜ Mulgimaa
Arenduskoda kodulehelt; NB! Vorm on kolme tüüpi. Vali õige!
• ettevõtja esitab vormikohase äriplaani koos lisaga 1 (tulude-kulude
prognoos) järgnevaks kolmeks aastaks III meetme puhul ja I
meetme puhul, kui toetuse summa on 10 000 eurot või rohkem;
• äriühing esitab taotluse esitamise aastale eelneva aasta kinnitatud
majandusaasta aruande või vähem kui aasta tegutsenud ettevõtja
esitab tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja
kasumiaruande vahetult eelneva kuu lõpu seisuga; (I ja III meede)
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Lisadokumendid
• FIE puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta
bilansi ja kasumiaruande ärakiri või residendist füüsilise isiku
ettevõtlusest saadud tulu vormi E kinnitatud ärakiri; (I, III
meede)
• vähem kui aasta tegutsenud FIE esitab vastavalt
raamatupidamisarvestusele tegutsemisperioodi kohta
kinnitatud bilansi ja kasumiaruande või tulude-kulude aruande
taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga; (I, III meede)
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Lisadokumendid
• põhivara nimekiri või väljavõte vastavast põhivaragrupist
taotlemisele eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga
(kajastub soetamise aasta, soetamisväärtus ja
jääkväärtus), kui taotletakse toetust põhivara soetuseks;
• koopia põhikirjast; (II, III meede MTÜ-d)
• hinnapakkumus koos detailse kirjelduse või lähteülesandega,
kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab
1000 eurot;
•

üle 1000 euro hinnapakkumuse korral jälgida seotuse kohta käivaid määruse
nõudeid § 33 lg 5 (Taotleja ja hinnapakkuja ei tohi omada osalust üksteise
äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku)
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Hinnapakkumused (1)
• Hoone või hoone osa ehituse puhul esitatakse hinnapakkumus
PRIA Excel vormil. (§ 19 lg 10)
• Ehitisteatist- või ehitusluba mittevajava ehituse puhul ei ole
hinnapakkumust vaja esitada PRIA hinnapakkumuse vormil,
vaid võib vabas vormis pakkumine olla.
• PRIA Excel vormil esitatakse ehitustegevuse pakkumus juhul, kui
ehitatakse hoonet või hoone osa ja ehitustegevus nõuab
ehitusluba või ehitusteatist (mõlemad tingimused täidetud).
• Kui ehitatakse rajatist (mis ei ole hoone), siis ei pea hinnapakkumust esitama PRIA
vormi kohaselt ka siis, kui rajatist ehitatakse ehitusloa alusel.
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Hinnapakkumused (2)
• Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust PRIA hinnakataloogi
kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse saaja olema saanud
hinnapakkumust. (§ 33 lg 11)
• Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina või
seadme ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe
hinnapakkumuse kasutatud seadme või masina kohta ja ühe
hinnapakkumuse uue samaväärse seadme või masina kohta,
mis ei ole kantud hinnakataloogi. (§ 33 lg 10)
• hinnapakkuja kinnitus, et ei ole varem saanud toetust masina või seadme
soetamiseks
• hinnapakkuja kinnitus, et masin või seade on kasutatav vähemalt viis (kolm, kui
taotleja on VKE) aastat (§ 30 lg 4)
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Maaeluministri määruses nõutavad dokumendid
• ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav
ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade või mootorsõiduk paigaldatakse, kuulub taotleja
omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks
aastaks, kui taotleja on VKE, või viieks aastaks, kui taotleja ei ole VKE (§ 37 lg 4 p 11)
• kinnistusraamatu I-IV jao väljavõte, sh hoonestusõiguse, kasutusvalduse jm puhul
• rendileping
• väljavõte ehitusprojekti joonistest koos seletuskirjaga juhul, kui need on nõutavad
ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks (§ 37 lg
4 p 13)
• Eskiislahendus, eelprojekt, kui taotletakse toetust koos ehitamisega ka ehitusprojekti
koostamisele. Kui hoones või ruumis tehakse ainult osaliselt ehitus- või
parendustöid, siis tuleb kas jooniste või tekstiliste osade abil kirjeldada mh toetusega
hõlmatud tööde piire
• Rekonstrueerimise ja parendamise korral täpsustada ehitusloa või –teatise vajalikkust
KOVis ja esitada kirjalik tõend, kui tegevus ei ole ehitusloa või -teatisekohustuslik
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Maaeluministri määruses nõutavad dokumendid
• Ühis- ja teadmussiirde projekti puhul projektijuhi elulookirjeldus, kui
taotletakse toetust projektijuhtimise kuludele (§ 37 lg 4 p 11)
• Ühisprojekti puhul ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri (§ 37 lg 4 p 10)
• MTÜ liikmete nimekiri mitte varasema kui taotlemisele eelneva kuu esimese
kuupäeva seisuga, v.a usulised ühendused (§ 37 lg 1 p 4)
• SA asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri (§ 37 lg 1 p 3)
• Järelevalveorganitesse (nõukogu, revisjonikomisjon vms) kuuluvate isikute
nimekiri (§ 37 lg 1 p 5)
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Liising
• 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 30.06.2025)
• Liisingu (kapitalirendi) puhul makstakse toetus välja kuni viie aasta jooksul
arvates taotluse rahuldamise otsusest, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025 a.
• Liisinguvõtja saab esitada kalendriaasta jooksul kuni neli maksetaotlust (§42
lg 4)
• Liisinguandja peab olema krediidiasutuste seaduse alusel ja korras tegutsev
krediidiasutus või tema konsolideerimisgruppi kuuluv finantseerimisasutus
• esimese maksetaotlusega: liisinguleping, maksegraafik, eseme üleandmise
akt, arve, tasumist tõendav dokument (maksekorraldus)
• järgmiste maksetaotlustega arved ja maksekorraldus (§ 22 lg 2)
34

Ühisprojekt
• Taotlejal peab olema vähemalt üks (juriidiline) partner (FIE, MTÜ, KOV, SA,
äriühing)
• Ühisprojekti tegevusi saab ellu viia ühe kuni nelja aasta jooksul (§28 lg 3 p
2), kuid hiljemalt 31.12.2024 a.
• Tegevuste elluviimise ajakava tuleb taotluses esitada kuu või kvartali
täpsusega kestvusega 1-4 aastat.
• Partnerid sõlmimav ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkuleppe. Vorm on
leitav meie veebilehel koos teiste vormidega. PRIA lehel on ka analoogne
vorm, aga kindlasti kasutada meie kodulehel olevat, sest vajalik lisada
partnerite eelarved.
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Teadmussiirde projekt
• 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
Näiteks täienduskoolitused, infopäevad, konverentsid, ettevõtte külastused,
õpiringid, ettevõtlikkuse tõstmise alased koolitused noortele jms

• Koolitus- ja teavitustegevustes võivad osaleda ainult juriidilised
isikud
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Personalikulu ja kaudne kulu ¹
• AINULT ühis- ja teadmussiirde projektitoetuse taotluste raames
on abikõlblik ka projektiga seotud eksperdi või projektijuhi töötasu
vastavalt töölepingule, töövõtu- või käsunduslepingule (sh
seadusest tulenevad maksud ja maksed) ja kaudne kulu.
• Abikõlbulik on ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti
elluviimisega seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud, kuni
20% projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas
projektijuhi brutotunnitasu kuni 10 eurot (§31 lg 1 p 17)
• Kaudne kulu on hüvitatav kuni 15% otsesest personalikulust (§32 lg
1). Kaudne kulu esitatkse e-PRIA avalduse vormil eraldi
eelarvereana.
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Vähese tähtsusega abi ja Riigiabi puhul
• 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
• Vähese tähtsusega abi andmisel kontrollitakse ettevõtjat kontsernipõhiselt ehk enne
vähese tähtsusega abi andmist tuleb kontrollida kõigile kontserni liikmetele antud
vähese tähtsusega abi kokku.
• Jälgi abi jääki siin: http://www.fin.ee/riigiabi
• Kui tegemist on projektis osalejatele vähese tähtsusega abiga, siis peab taotleja
teavitama osalejaid sellest enne projekti elluviimist. Näiteks kui saadate osalejatele
kava või kutse siis ühtlasi lisate teabe VTA kohta.
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PUUDUSED PROJEKTITAOTLUSES:
• Pole lisatud kõiki meetmelehel loetletud nõutud dokumente
• Dokumentide vormistus puudulik (kelle poolt esitatud dokument ja
kellele)
• Pakkumistel tegevuse täpne kirjeldus (spetsifikatsioon, tehniline
kirjeldus) puudulik. Pole aru saada mida täpselt pakkumine sisaldab.
• Pakkumise aluseks ehitus(eel)projekt, kuid ei ole hiljem pakkumises
viidatud sellele.
• Summad pakkumisel ei ühti sendi täpsusega eelarves kajastatuga.
• On esitatud rendilepingu lisaleping, kuid pole lisatud põhilepingut,
millele lisaleping tehti.
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PUUDUSED PROJEKTITAOTLUSES:
• Lepingul puuduvad osapoolte allkirjad. Digitaalse allkirjastamise puhul
peab olema eelnevalt eraldi allkirjastatud, sest dokument on
eraldiseisev dokument, mitte ainult toetustaotluse lisadokument.
• Puudu õigusliku isiku allkiri dokumendil, mis nõuab allkirja (näiteks
aastaaruanne, tõendid, õiendid jms). Kui taotluse sisestaja ei ole
allkirjaõiguslik isik siis peavad dokumendid olema eelnevalt
allkirjaõigusliku isiku poolt allkirjastatud.
• Lisatavate dokumentide failide nimed võiksid olla sisule vastavad.
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Toetatava tegevuse varaseim abikõlbulik algusja lõppaeg
• Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu
tegemist alustada varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluste PRIA eteenuse keskkonnas esitamise päevale järgneval päeval.
s.o. peale hindamist ja juhatuse või üldkoosoleku poolset kinnitamist esitab
tegevusgrupp projektitaotlused PRIA-le.
• Investeeringu tegemist tõendavad dokumendid esitatakse kahe aasta jooksul arvates
PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
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Projektitoetuse taotlused esitatakse AINULT
e-PRIA kaudu
• Kõik LEADER-meetme projektitoetuse taotlused esitatakse Mulgimaa
Arenduskojale e-PRIA keskkonna kaudu
• Projektitaotluse esitamise juhend e-PRIA-s
https://www.pria.ee/sites/default/files/202001/Projektitaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs.pdf
• Kontrollige üle, et e-PRIA-s kliendiregistris olev meiliaadress oleks õige
• E-PRIA-s ei saa toetustaotlust hakata täitma varem, kui vooru alguskuupäev.
Küll aga saate ette valmistada kõik nõutavad lisatavad dokumendid. Kõik voorud
on avatud kuu aega. Ära jäta sisestamist viimasele päevale.
• Taotlust ei saa esitada kui vooru viimane kuupäev on möödunud. Nupuke
„Esita taotlus“ ei ole enam aktiivne.
• E-PRIAs on taotlus kohe KTG töötajale nähtav ning vajadusel saame tagasisidet
anda juba toetustaotlust täites, enne teiepoolset esitamist.
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• Dokument on tegevusgrupile läbi e-PRIA esitatud, kui ekraanile
vasakusse äärde tekib staatus registreeritud ja ülesse äärde roheline
riba millel tekst, et taotlus on edukalt PRIA-sse esitatud.
• PEALE TAOTLUSE ESITAMIST ÄRA ROHKEM PUUTU ESITATUD
TAOTLUST (VOORUVÄLISEL AJAL), ENNE KUI TEGEVUSGRUPI
MENETLEJA MUUTMISEKS LOA ON ANDNUD (ESITAME
JÄRELEPÄRIMISE). VASTASEL JUHUL EI VÕETA TAOTLUST
MENETLUSSE VÕI KATKESTATAKSE MENETLEMINE.
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Tagasilükatud taotluste muutmine e-PRIAs
Peale taotlusvooru sulgumist teostab tegevusgrupp tehnilist kontrolli. Taotlejale
tehnilise kontrolli ajal saadetud järelepäringuga (peale vooru sulgemist ca 2
nädala jooksul) annab tegevusgrupp taotlejale meili teel teada taotluse
muutmise vajadusest (uuesti esitamisest). Kui kõik korrektne siis anname meili
teel sellest teada.
Kui oled saanud järelepäringu siis vaata juhendit e-PRIA-s toimetamiseks:
Link meie kodulehel viitega PRIA lehele - muudatustaotluse esitamine http://www.pria.ee/docs/resources/11131.docx
• Muudatuste sisseviimiseks tuleb toimida põhimõtteliselt samamoodi, nagu
toetustaotluse esitamisel.
• Kui olete muudatused teinud siis lõpus , enne muudatuste kinnitamist, näete
rida „kokkuvõte muudatustest“. Kui selle avate siis on näha, mida olete
muutnud taotlusel.
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Projektitoetuste menetlemine
• Tehnilise kontrolli läbinud taotlused edastatakse hindamiskomisjonile
hindamiseks. Hindamiskomisjon hindab projektitaotlusi
hindamiskriteeriumite alusel.
• Mulgimaa Arenduskoda hindab taotluse vastavust strateegiale ja
rakenduskavale ning teeb meetme eelarve piires ettepaneku
paremusjärjestuse kohta.
• 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 ja mahtunud
vastava omavalitsuse eelarvesse.
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Tegevuse elluviimine - investeeringu
teostamine §42
• Toetuse saaja esitab maksetaotluse koos nõutavate
dokumentidega elektrooniliselt e-PRIA kaudu:
Investeeringuprojekti korral - kuni neljas osas ühe projektitaotluse
kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse
rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2024 a.
Ühisprojekti korral - kalendriaastas kuni neljas osas ühe kuni nelja
aasta jooksul, hiljemalt 31.12.2024 a.
• Projekt tuleb projektis plaanitud ja etteantud tähtaja jooksul (2 a
või 1-4 a) ellu viia
• Projekti tegevused tuleb taotlejal ellu viia algselt omavahenditega.
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Toetuse väljamaksmine
• PRIA maksab toetuse välja üksnes abikõlblike kulude
hüvitamiseks ja kui tegevused on nõuetekohaselt ellu
viidud (§44 lg 1)
• Toetus makstakse välja 3 kuu jooksul arvates
nõuetekohaste dokumentide saamisest (§44 lg 2)
• Projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse korral
tunnistab PRIA projektitaotluse rahuldamise otsuse
täielikult või osaliselt kehtetuks. (§44 lg 4)
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Toetuse 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 võrdne summa (st arvest võib tasumata
jääda vaid toetuse osa)
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Toetuse kasutamisest teavitamine
Juhul kui toetuse saajal on olemas veebileht:
• Kõikidest üritustest ehk pehmetest tegevustest teavitatakse veebilehel (töötuba,
õppepäev, õpituba, kursus, ümarlaud, infopäev, seminar, õppereis jms)
• Veebilehel avaldatakse :
1) avaldatakse lisaks sümbolitele (Mulgimaa Arenduskoja logo, Eesti ja EL LEADER
logo, EL embleem) objekti lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja
oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot.
• Logod paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.
• LEADER meetme logod, millega peavad LEADER toetust saanud objektid, trükised,
kodulehed jne olema märgistatud, leiate meie kodulehelt :
http://www.mulgimaa.ee/mak/toetuse-saajale/toetuse-saajale-2014-2020/
(Teavitamine ja tähistamine)
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SOOVITAME !
Projektitoetuse taotlejale on soovitatav konsultatsioon Mulgimaa
Arenduskoja meetmenõustajaga enne projektitoetuse taotluse
esitamist.
Konsultatsioonid lõpevad taotlusvooru avamisele eelneval tööpäeval,
sh elektrooniline konsultatsioon (meilikirja teel).
Taotlusvooru ajal toimub ainult tehniline nõustamine.
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Meetmenõustajate vastuvõtuajad
Meetmenõustajad võtavad vastu
Mulgimaa Arenduskoja büroos, aadressil: Leerimaja, Kulla küla, Mulgi vald, Viljandi
maakond.
Büroo on avatud tööpäevit 8.00-16.30
Kindlasti on kokkusaamiseks vaja eelnevalt aeg kokku leppida.
Vajadusel saab nõustamise kokku leppida Tõrvas, Viljandis või Mustlas.
Nõu saab küsida lisaks juba elluviidavate projektide maksetaotluse esitamise kohta
Meetmenõustajate kontaktid:
Timmo Sülla 513 7241, timmo.sylla@mulgimaa.ee
Raili Uibopuu 5307 8283, raili.uibopuu@mulgimaa.ee
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Täname kuulamast!
Häid mõtteid ja head taotlemist!
MTÜ Mulgimaa Arenduskoda koduleht
www.mulgimaa.ee/meist/mak/
Infopäeva esitluse leiate meie kodulehelt
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