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STRATEEGIA MEEDE

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
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. Meetmega on piirkondlikult võimalik toetada just 
neid valdkondi ja tegevusi, mis on piirkonna jaoks kõige kiireloomulisemad või vajalikumad.

3. Strateegia meetme eesmärk  
1. COVID-19 kriisi mõju leevendamine. Äritegevuse mitmekesistamine, uue toote või teenuse turule toomine.

4. 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.

Toetust antakse kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi ja vähese tähtsusega abi eeskirjadega. 

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): 

Toetuse määr on: äriühing (kuni 24 töötajat ja kuni 5 milj. eurot või aastabilanss 5 milj. eurot), FIE, turismist sõltuv MTÜ ja SA, ettevõtteid ühendav MTÜ kuni 60 
% abikõlblike kulude maksumusest.
Piirmäärad: ühe taotluse kohta 3 000 kuni 20 000 eurot taotlusvoorus. Taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe taotluse.

7. Viide sihtvaldkonnale 
Meede panustab järgmistesse sihtvaldkondadesse: 6A, 6B, 6C, 1A

Taotleja: piirkonnas tegutsev turismiga seotud ja/või turismist otseselt sõltuvas sektoris tegutsev äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), MTÜ ja SA ning 
ettevõtteid ühendav MTÜ. Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat. 

Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministri LEADER määruses esitatud nõuetele ja Mulgimaa Arenduskoja strateegiale 2014-2023.  
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. 
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:
- vormikohase projekti kirjelduse;
- eelmise majandusaasta aastaaruande või füüsilisest isikust ettevõtja puhul tuludeklaratsiooni E-vormi;
- äriühingu puhul taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga bilansi ja kasumiaruande jooksva aasta kohta;
- füüsilisest isikust ettevõtja esitab taotluse esitamisele eelneva kvartali lõpu seisuga tulude kulude koondi; 
- taotleja pangakonto jääk (taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga) projekti omafinatseeringuks vajalike vahendite olemasolu kohta või garantiikiri 
ettevõttelt, kes garanteerib taotlejale projekti tegevuste elluviimiseks vajalikud rahalised vahendid, omades võimekust seda garanteerida.
- hinnapakkumuse tehnilise kirjeldusega, kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 1000 eurot;
- hoone või hoone osa ehituse puhul esitada hinnapakkumus PRIA Excel vormil;
- kui projektitoetuse saaja taotleb toetust PRIA hinnakataloogi kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse saaja olema saanud hinnapakkumust;
- 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.

Kulude abikõlbulikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud taotluse esitamise hetkel kehtivas Maaeluministri LEADER määruses.

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

1. Strateegia meetme nimetus
IV COVID-19 taastemeede

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

rakendamine enim kaasa aitab1

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Käesolev tegevusgrupi strateegia meede ei kattu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmetega.

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Väljundnäitajad: 
• Ellu viidud projektide arv algtase: 0 sihttase: 15 
Tulemusnäitajad:
• Uute turismitoodete arv: 4
• Loodud uusi digitaallahendusi: 3
• Parendatud ja lisaväärtusega objektide arv: 3
• Loodud töökohtade arv: 2

Meede käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud järgnevaid artikleid: 17, 19, 20, 26, 35, 44, 61.



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

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

1. Projekti sidusus Mulgimaa Arenduskoja IV meetme eesmärgiga ja toetatavate tegevustega. 
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-3)
2. Projekti olulisus taotleva ettevõtte või organisatsiooni jätkusuutlikuks toimimiseks.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2-3).
3. Taotleja suutlikkus projekti ellu viia.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2-3).
4. Projekti realistlikkus  (0-1-2-3).
5. Probleem on välja toodud ja tegevus lahendab või aitab kaasa probleemi lahendamisele.
Võimalikud hindepunktid (1-3-5).
6. Projektis on kasutatud uuenduslikke lahendusi projekti eesmärkide saavutamiseks. Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3)

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 


