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1. Probleem, vajadus
kogukonnas,
organisatsioonis,
ettevõttes

2.Partnerite
leidmine

3.Ühisprojekti
tegevuskava
koostamine

6. PRIA teostab
tehnilise kontrolli,
taotleja võib
alustada
tegevustega

5. Jõgevamaa
Koostöökoda hindab
toetuse taotluse
vastavust strateegiale,
hindamiskomisjon
moodustab
paremusjärjestuse,
esitamine PRIAle,

4. Projektitoetuse
taotluse esitamine
e-prias Jõgevamaa
Koostöökojale

7. PRIA vastus
(toetuse
rahuldamine/rahul
damata jätmine)

8. Toetuse
rahuldamise korral
projekti ellu viimine
kahe aasta jooksul

9. Mõju
piirkonnale/valdkonnale

Hindamine
-

Tehniline hindamine (kuni 15 tp, vastus 5 tp)
Järelepärimised (vastamine e-prias 5tp)
Vajadusel ekspertarvamused (nt kogukonnateenus, finantsanalüüs vms)
Hindamiskomisjon (dokumendid, esitlused)

** Taotleja jätkusuutlikkuse hindamisel tõlgendatakse projektina ettevõtte
arendamiseks vajalikke tegevusi, millel on ajaline piirang, spetsiifiline
eesmärk ja omaette eelarve
-

Projektitaotluste paremusjärjestus
Juhatuse kinnitus paremusjärjestusele

Toetusmeetmed
1 Ettevõtlus
1.1 Ettevõtluse ühistegevused
2 Elukeskkond
2.1 Kogukondade ühistegevused:
2.1.1 Kogukondade ühistegevused Põltsamaa piirkonnas
2.1.2 Kogukondade ühistegevused Vooremaa piirkonnas
2.1.3 Kogukondade ühistegevused Peipsi piirkonnas

3 Maakondlikud ühisprojektid

Ettevõtluse ühistegevused
Ettevõtjate kostöövõrgustike loomine ja arendamine ühise tootearenduse ja
turunduse eesmärgil. Kvalifitseeritud tööjõu puuduse vähendamiseks tehtav
koostöö maakonna kutseõppeasutuste- ja teadusasutuste vahel.
Toetatakse: kohaliku tasandi müügiedendustegevus ja müügikohtade arendamine;
uute toodete, tavade ja tehnoloogiate arendamine; ühiste tööprotsesside
korraldamine; koostöö ettevõtjate ja teadusasutuste vahel; klastrite loomine ja
arendamine
Oluline: vähemalt kahe osapoole ühistegevus, 2-4 aastane tegevuskava, lubatud
investeeringud põhivarasse kuni 50% toetuse summast, projektijuhtimise tasu kuni
20% ühistegevuse eelarvest, toetus 1000 – 20 000 eurot sõltuvalt projekti
kestvusest.

Kogukondade ühistegevused
Kogukonnateenuste väljatöötamiseks ja avalike teenuste delegeerimiseks tehtavad
omavalitsuste ja kogukondade ühiskoolitused; kodanikeühenduste motivatsiooni ning
killustatuse ning koostöö puudumise vähendamiseks koostöö toetamine sarnaste alade
tegijate vahel läbi ühisürituste, koolituste, õppereiside. Soodustada olemasolevate
investeeringute (külakeskuste, -platside, spordirajatiste jne) suuremat kasutust.
Toetatakse: looduslike eripärade turistidele tutvustamine; piirkondlike ürituste
algatamine ja olemasolevate regulaarürituste arendamine, sh piirkonnale omase
kultuuripärandi kasutamine erinevate sündmuste arendamisel ja turundamisel;
valdkonnapõhine koostöö ja kogemuste vahetamine ning ühistegevused; kogukondadele
ja kogukonna identiteedi hoidmisele suunatud tegevused; noorte valdkonna
ühistegevused.
Oluline: vähemalt 2 osapoole ühistegevus, 2-4-aastane tegevuskava, ei toetata
investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri, investeeringud väikevahenditesse võivad
moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest kuludest.; abikõlblikud on koostöö jooksvad
kulud, sh projektijuhtimine kuni 20 % eelarvest; toetus 1000- 20 000 eurot sõltuvalt
projekti kestvusest.

Maakondlikud ühisprojektid
Turismiettevõtjate koolitusvõimalustesse- ning nende ühistegevusse panustamine,
ühisturunduse ja teenuste kvaliteedi tõstmine, sh turismiasjaliste võrgustiku arendamine.
Traditsiooniliste ürituste toimimise toetamine ning uute märgiliste ürituste algatamine.
Ettevõtjate koostöövõrgustike loomine ja arendamine ühise tootearenduse ja turunduse
eesmärgil. Ettevõtlikkuse suurendamine läbi koolituste, õppereiside ning mentorluse, sh
tegevused noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks.
Toetatakse: toimivate suurürituste jätkamine ja uute algatamine; maakonna
mainekujundusega seotud tegevused; maakondlike koostöövõrgustike ja klastrite
arendamine; maakonnaülene noortetegevus; ühisprojektide algatamine ja arendamine;
koolituste korraldamine ja oskuste omandamine (valdkonnad: kohalik toit, turism,
loomemajandus, puidu- ja metallisektor).
Oluline: vähemalt 2 osapoole ühistegevus, v.a koolituste korraldamine ja oskuste
omandamine; 2-4-aastase tegevuskava; ei toetata investeeringuid põhivarasse ja
infrastruktuuri; investeeringud väikevahenditesse võivad moodustada kuni 25% projekti
abikõlbulikest kuludest; abikõlblikud on koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine kuni
20 % ühistegevuste eelarvest; toetus 1000- 30 000 eurot.

Abikõlblikud kulud
Toetatava tegevuse või investeeringu abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks või
investeeringu tegemiseks vajalike kulude maksumus ning abikõlbliku tegevuse või investeeringu
tähistamiseks vajalike sümbolite maksumus.
Mitteabikõlblikud kulud
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise kulud;
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist seaduse alusel;
3) sularahamaksed;
4) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud kulu;
5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, välja arvatud § 32 lõike 2 punktis 6 sätestatud juhul”;
6) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;
7) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele ja kingitustele;
8) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks;
9) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni
ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on ametnik või avalikus teenistuses töötav
töötaja või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on
sarnased toetatava tegevusega;

10) sõiduauto ostmise ja liisimise kulud;
11) kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu liisinguandja kasumimäär, intressi
refinantseerimiskulud, üldkulud ja kindlustusmaksed;
12) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes arvates PRIA poolt
projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juunil üle
läinud toetuse saajale;
13) kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud;
„14) kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites
45, 60 ja 61 sätestatud nõuetega;”;
15) projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud ühis-, teadmussiirde,
koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projektijuhtimisega seotud otsesed personalikulud ja
kaudsed kulud;
16) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, kui projektitoetuse taotleja on
kohaliku omavalitsuse üksus või põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseum;
17) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud, mille maksumus ületab 20 protsenti ühis-,
teadmussiirde- ja koostööprojekti projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas
projektijuhi keskmine brutotunnitasu, mis ületab kümmet eurot;

18) projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, mille maksumus on
arvutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 45 lõike 2
punktides a ja b nimetatud abikõlblikest kuludest;
19) kasutatud kauba, sealhulgas sõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud § 30
lõikes 4 sätestatud juhul;
20) kulud, mis ületavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asja või teenuse
piirhinda, kui taotletakse toetust asja või teenuse kohta, mis on kantud nimetatud
võrdlushindade kataloogi;
„21) kulud, mille on tasunud ühis- ja koostööprojektis osalev partner;”;
22) ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise järel ehitist sihipäraselt kasutada;
„221) ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti
elluviimisega seotud projektijuhtimisteenus, mille maksumus ületab 20 protsenti ühis-,
teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti
projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest;”;
23) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringu tegemisega
otseselt seotud.

Avalduse sisu e-prias
1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) strateegia meede, mille raames projektitoetust taotletakse;
3) sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri;
4) mittetulundusühingu liikmete nimekiri;
5) eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- ja järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri;
6) teave selle kohta, kas projektitoetuse taotleja täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes
huvides, millel ei ole tööstuslikku või ärilist iseloomu;
7) toetatava tegevuse alustamise majandusaasta planeeritav kogutulu, sealhulgas avaliku tulu
prognoos või tegelik tulu juhul, kui taotlejaks on sihtasutus või eraõiguslik juriidiline isik;
8) taotleja andmed selle kohta, kas taotleja on autonoomne, partner- või seotud ettevõte;
9) taotleja kontserni liikmete ja taotleja üle lepingu või muul alusel valitsevat mõju omava ettevõtte
kohta;
10) prognoositavad andmed jooksva majandusaasta töötajate arvu ja bilansi kogumahu kohta, kui
taotlejal ei ole saabunud kohustust esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;
11) taotleja olemasolevate ja toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu tulemusel loodavate
uute töökohtade kohta.”;
(2) Avalduses esitatakse toetatava tegevuse või investeeringu kohta järgmised andmed:
1) kavandatava investeeringuobjekti või toetatava tegevuse nimetus;
2) toetatava tegevuse elluviimise või investeeringu tegemise asukoht;

…

3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel toetatav ehitis paikneb või millele kavandatakse

ehitis ehitada;
5) toetatav tegevus või investeering kululiikide kaupa, sealhulgas omanikujärelevalve ja
muinsuskaitselise järelevalve kulud, tähistamiseks vajalikud sümbolid ja võrdlushindade
kataloogi kood, kui taotletakse toetust asjale või teenusele, mis on kantud Euroopa Liidu
ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud
võrdlushindade kataloogi;
6) toetatava tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus, käibemaksu summa,
mitterahalise sissemakse arvestuslik maksumus ja toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblik maksumus ning toetava tegevuse ja investeeringu maksumus kokku;
7) andmed taotletava projektitoetuse määra ja suuruse kohta;
10) toetatava tegevuse või investeeringu eesmärkide kirjeldus

Mõisteid
Põhitegevus – projektitaotluse peamine/peamised rahastatav(ad) tegevus(ed)
Kaasnev tegevus – projekti põhitegevusega kaasnev tegevus, mida ilma
põhitegevuseta pole tarvis (nt ehitamise puhul projekteerimine)
Pakkumuskutse – hinnapäring (esitada juhul kui tegevus ületab 1000 eurot)
Kogukonnateenus - kogukonna liikmetelt kogukonna liikmetele pakutavat teenust,
mis lähtub kogukonna vajadustest. Kogukonnateenuse eesmärgiks ei ole kasumi
teenimine, kuid tasu võtmine teenusekulude katmiseks on põhjendatud.
Kogukonnateenuse puhul tuleb välja tuua turutõrke olemasolu, et ei pakutaks
kõlvatut konkurentsi piirkonna ettevõtetele. Lastehoiuteenus, taaskasutus teenus,
sotsiaalteenused, sauna teenus, lastelaagrite korraldamine, töö- ja puhkelaagrid.
Sotsiaalne ettevõtlus - vabaühenduste või ettevõtete püsiv ja regulaarne tulu
teenimine kaupade või teenuste müügi abil ühiskondliku vajaduse lahendamiseks,
oluline on siinjuures ärilise tegevuse sidumine ühiskondliku eesmärgiga

Mõisted 2
Maakondlik projekt - mainekujundustegevus, mis on suunatud kõikidele huvilistele üle
Eesti; üritus, mis on suunatud kõigile jõgevamaalastele; “Katusorganisatsioonide”
projektid, mis kaasavad erinevaid huvigruppe või väärtustavad piirkonna eripärasid või
seovad valdkonna eestvedajaid ja/või soodustavad koostööd erinevate osapoolte vahel
ja on suunatud kogu piirkonna huvilistele
VKE – väike- ja keskmise suurusega ettevõte – töötajate arv alla 250in, aasta käive kuni
50mlj, bilanss 43mlj
Ühisprojekt – projekt, millesse on kaasatud vähemalt kaks üksust, kellest vähemalt üks
ei ole kohalik tegevusgrupp.
Koostööprojekt - ühisprojekt, mille osapoolteks on kohalikud tegevusgrupid (KTG)
Uuenduslikkus (innovatsioon) - Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas uus või
märkimisväärselt täiustatud toode või teenus või algatus või tegutsemisviis või
organisatsioonis rakendatud protsess. Innovatsioon võib olla lisaks ka traditsioonide
säilitamine või taaselustamine kaasaegsete lahendustega.
Piirkondlik eripära – Koostöökoja arengustrateegias välja toodud Jõgevamaa
piirkondade eripära (lk 17 täpsemalt)
Teadmussiire - koolitused

Taotlusvoor 20. nov – 1.dets 2017
eelarve taotlusvoorus
(eurot)

meetme number

meetme nimi

1.1

Ettevõtluse ühisprojektid

2.1.1

Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas

25 713

2.1.2

Kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas

32 714

2.1.3

Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas

28 797

3

Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused

91 921

151 277

Täname!
www.jogevamaa.com
info@jogevamaa.com
Aive Tamm 5309 0915
Kaire Kaasik 5307 0870

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2014/

