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VikipeebiA teab, et…

...Koostöö all mõeldakse enamasti koos töötamise protsessi, mille 
tegutsemise viis arvestab erinevate osapoolete huve. Oluline on poolte 
vaheline mõistev suhtumine. Pooled peavad aru saama, et nad töötavad 
ühise eesmärgi nimel.

…Ühistegevus on sarnaste huvidega isikute koondumine, et teostada 
ühistegevuses osalejate individuaalsete huvide rahuldamist. Ühistegevus on 
sama vana, kui inimkond, inimesed on läbi aegade üritanud oma isiklikke 
probleeme lahendada ühiselt olukorras, kus paljudel on samasugune 
probleem või eesmärk. Ühistegevus on õiglane, kui iga ühistegevuses osaleja 
saab kasu proportsionaalselt tema poolt antud panusele.

… Konkurents on subjektide püüdlemine eesmärgi (ühise ressursi) poole 
olukorras, kus ühe suhteline edu tähendab teise ebaedu.

https://et.wikipedia.org/wiki/Isik
https://et.wikipedia.org/wiki/Subjekt


LEADER-määrus ütleb, et…

• Koostööprojektis osaleb vähemalt kaks kohalikku tegevusgruppi, kes 
rakendavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 
nr 1303/2013 artikli 33 nõuetele vastavat strateegiat. 
Koostööprojektis võib lisaks osaleda muu avaliku ja erasektori 
partnerlusel põhinev ühendus, kelle põhikirjaline eesmärk on 
suunatud maaelu arendamisele ja kes on oma piirkonna kohta 
töötanud välja nimetatud nõuetele vastava strateegia.

• Mitteinvesteeringuna käsitletavaid tegevusi, kus LEADER-
tegevusgrupid ei ole partnerid, viiakse ellu ühisprojektide raames. 
Ühisprojektil peab olema 2-4 aastane tegevuskava ja vähemalt kaks 
partnerit. 



Jõgevamaa Koostöökoja arengustrateegia 
ütleb…

• Vajalik on toetada ettevõtjate koostöövõrgustike loomist ja 
arendamist ühise tootearenduse ja turunduse eesmärgil. 

• Kvalifitseeritud tööjõu puuduse vähendamiseks toetada koostööd 
ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonna kutseõppeasutuste ja 
teadusasutuste vahel. Vaja on toetada ka ettevõtluse tugisüsteeme, 
sh ettevõtlusalade ja –inkubaatorite loomist ning klastrite tegevust. 



Ettevõtluse ühisprojektide meede

• Eelarve: 69 488 + 81 789 eurot
• Toetuse summa: 1000 – 10 000 (15 000, 20 000)
• Esitamise tähtaeg: 20-30.03.2018
• Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse kuni 50% toetuse 

summast.
• Projektijuhtimise tasu ei tohi olla üle 20% ühistegevuse eelarvest
• Omaolsaus: 
a) MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest, 
b) ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest.  
c) MTÜ/ SA ja KOV 60 % toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest 
kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse 
arendamiseks.



Meetme eesmärk

• Toimiv ettevõtjate vaheline koostöö turunduse ja tootearenduse valdkonnas

• Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud. 

• Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetidele:

• Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, 
metsanduses ning maapiirkondades)

• Prioriteet nr 3 (toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete 
töötlemise ja turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine 
põllumajanduses) 

• Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade 
majandusliku arengu edendamine)



• kohaliku tasandi müügiedendustegevus lühikeste tarneahelate ja 
kohalike müügikohtade arendamiseks

• koostöö tarneahelas osalejate vahel lühikeste tarneahelate ja kohalike 
turgude loomiseks ja arendamiseks

• uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamine 

• koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid tööprotsesse 
ning jagada vahendeid ja ressursse

• koostöö ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonna 
kutseõppeasutuste ja teadusasutuste vahel

• klastrite loomine ja arendamine



Ettevõtluse ühistegevuse meetme seirenäitajad sihttase 2016-2020 Täitmine 2016-2023

Ühisprojektide arv 14 5

Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide arv 6 2

Toetuse osakaal - 20% ettevõtlusmeetme vahenditest 20% 8,5%

Eelarve 334 002 eurot 78 493 eurot





Edukat ühistegevust!
Aive Tamm

53090915

aive@jogevamaa.com


