LEADER TOETUSE
INFOPÄEV MTÜ-DELE
3. märtsil 2016 Jõgeva Vallavalitsuse saalis
Kersti Kurvits, Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus
Aive Tamm, Jõgevamaa Koostöökoda

LEADER meetme raames antav projektitoetus
• Toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2014-

2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist ning riigieelarvest kohalikku
initsiatiivi, edendades elu maapiirkonnas kohaliku koostöö
kaudu
• Rakendusüksus PRIA www.pria.ee (Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet)

• Toetusi rakendavad kohalikud tegevusgrupid –

Jõgevamaa Koostöökoda www.jogevamaa.com
• Jõgevamaal jagatakse toetusi vastavalt Jõgevamaa

Koostöökoja arengustrateegias 2016 – 2020 toodud
meetmetele

Jõgevamaa Koostöökoja
arengustrateegia 2016 - 2020
Jõgevamaa Koostöökoja visioon
Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkond on ühise
identiteediga, piirkondlikke eripärasid väärtustav, aktiivseid
ja terviklikke maaelu võimalusi pakkuv keskkond
ettevõtlusele ja kogukondadele.
Strateegilised eesmärgid:
• Ettevõtluskeskkonna arendamine
• Elukeskkonna arendamine
• Piirkondlike eripärade parem rakendamine

Meetmed:
Meede 1 Ettevõtlusmeede
1.1. Ettevõtluse ühisprojektid
1.2 Ettevõtluse investeeringud
Meede 2 Elukeskkonna meede
2.1 Kogukondade ühisprojektid
2.2 Kogukondade investeeringud
Meede 3 Maakondlike ühisprojektide ja koolituste
meede

Elukeskkonna meetmed:
Meede 2.1 Kogukondade ühisprojektid
Eesmärk: Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi
ühistegevuse ja koostöö
Seirenäitajad:
• 6B. Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine,
• 1A. innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi

arendamine maapiirkondades.

Meede 2.2 Kogukondade investeeringud
Eesmärk: Kogukonnas on kättesaadavad vajaduspõhised,
teenused, vahendid ja taristu
Seirenäitajad:
• 6B. Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine ja

• 6C: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse,

kasutamise ja kvaliteedi parandamine maapiirkondades.

Taotlejad:
Kõigist meetmetest
• Mittetulundusühingud ja sihtasutused
• Ettevõtjad
• Kohalikud omavalitsused
• MTÜ ei ole piiranguid tegutsemisaja ja asutajate suhtes
• Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga (ajatamata)
• Majandusaasta aruanded peavad olema esitatud
• Juhatuse liikmete volitused peavad olema kehtivad
• Toetused esitatakse Jõgevamaa Koostöökojale e-PRIA kaudu

(ainult elektroonselt)
• Lisadokumendid ja vormid PRIA kodulehelt www.pria.ee ja
Jõgevamaa Koostöökoja kodulehelt www.jogevamaa.com

Abikõlbulikud kulud
• ehitise ehitamise ja parendamise kulud
• veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi,

•
•
•
•

elektrisüsteemi ja elektripaigaldise, uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsutee ehitamise kulud ning nende
juurde kuuluvate seadmete ostmise, paigaldamise ja vastava võrguga
liitumise (edaspidi koos taristuinvesteering) kulud
masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja
paigaldamise kulud
maastikusõiduki või mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, kui selle
sihtotstarve on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas
infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise
kulud
kasutatud masina või seadme ostmine (kasutatud masina või seadme
ostmiseks ei tohi olla varem kasutatud toetust riigieelarvelistest või
muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest)

Mitteabikõlbulikud kulud 1
• maa ja ehitise ostmine
• käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda
•
•
•
•
•
•

selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel
sularahamaksed
riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu
finantsteenusega seotud kulu
õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud
viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral
menetluskulud
kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele ja
kingitustele
projektijuhi töötasu kui projektijuht on ametnik või avalikus teenistuses
töötav töötaja või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava
asutuse töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava
tegevusega (ametnik võib olla projektijuht, aga tasu ei saa maksta)

Mitteabikõlbulikud kulud 2
• kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu lepingutasu,
•

•

•

•

intress, ja kindlustusmaksed
liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta
möödudes arvates PRIA poolt projektitaotluse
rahuldamise otsuse tegemisest üle läinud toetuse saajale
maa ja olemasoleva ehitise rentimise kulud, välja arvatud
kontoriruumi ja ürituse korraldamiseks vajaliku maa ja
ruumi rentimise kulud
ühisprojektis osaleva selle partneri kulud, kes ei ole
taotleja
ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise järel
ehitist sihipäraselt kasutada

Projektijuhtimine ja kaudsed kulud
• Projektijuhtimise tasu on lubatud ainult meetmest 2.1 Kogukondade

ühisprojektid
• Lubatud projektijuhtimise kulu on 5% projekti abikõlbulikest kuludest
• Kaudseid kulusid arvestatakse maksimaalselt 15% projektijuhtimise
kulust
• Kaudsete kulude tegelikku maksumust ja tasumist ei tõendata ega
kontrollita ning selline kulu ei kuulu hüvitamisele kuludokumendi alusel
Kaudseteks kuludeks loetakse projektijuhtimisega kaasnevad
järgmised tegevuskulud:
• kulud bürootarvetele
• sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu
• infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika üür, rent ja liising ning
serverite, võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud
• projektijuhi tööruumi üür või rent ja selle tööruumi kommunaalkulud
• sõidukulud
• raamatupidamiskulud

Nõuded hinnapakkumistele
• Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus

ületab 5000 eurot, vähemalt 3 hinnapakkumist koos
projektitoetuse saaja väljastatud tehniliste tingimuste loeteluga,
(lähteülesanne)
• Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on
vahemikus 100–5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on
ainult üks teenuse osutaja või kauba müüja, vähemalt üks
hinnapakkumine
• Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja tellib
teenuse või ostab kaupa, ning nende osanik, aktsionär või
juhatuse või nõukogu liige ei tohi kuuluda üksteise juhatusse
ega nõukokku ega omada osalust üksteise äriühingus, välja
arvatud juhul, kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta
maksumus on alla 1000 euro

Nõuded hinnapakkumistele
• Projektitoetuse saaja ei tohi jaotada tegevuse

hinnapakkumist osadeks, kui toetatava tegevuse
elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik
teenus, töö või kaup on funktsionaalselt koos toimiv
• Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud

masina või seadme ostmiseks, peab taotleja olema
saanud vähemalt ühe hinnapakkumise kasutatud
seadme või masina kohta ja ühe hinnapakkumuse
uue samaväärse seadme või masina kohta

Riigihange
Riigihangete seaduse § 15. lõige 3:
Lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on
10 000 eurot asjade ja teenuste hankelepingu ning 30 000 eurot
ehitustööde hankelepingu korral.
Hanke korraldamisel järgitakse riigihangete seadust, kui
projektitoetuse taotleja on hankija riigihangete seaduse § 10
lõige 1 ja 2 tähenduses:
Hankija on muu eraõiguslik juriidiline isik:
1) mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või
kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole
tööstuslikku ega ärilist iseloomu ja
2) mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimis-, haldus- või
järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille
juhtimist muul viisil kontrollivad koos riik, KOVid, OVL,
riigiasutused jne) s.t avalik sektor

Mitterahaline panus
• Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks

või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse
taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö.
• Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9%

projekti abikõlbulike kulude summast
• Vabatahtliku tasustamata töö tunnitasu määr kuni

4 eurot/tunnis ning masinat, seadet või mootorsõidukit
kasutades kuni 8 eurot/tunnis.

Meede 2.1 Kogukondade ühisprojektid
Toetatavad tegevused:
• Looduslike eripärade (voored, rabamaastik, järved sh
looduskaitsealad) turistidele tutvustamine
• Piirkondlike ürituste algatamine ja olemasolevate
regulaarürituste arendamine (spordi-, tantsu- ja
laulupäevad, rahvapeod jms), 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

Meede 2.1 Kogukondade ühisprojektid
Olulist:
• Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole
ühistegevus (rohkem partnereid annab lisapunkte)
• Partner osaleb tegevustes või kaasfinantseerib projekti
• Partner võib olla väljapoolt Jõgevamaad
• Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama ja allkirjastama
2-4-aastase ühisprojekti tegevuskava (kohustuslik
lisadokument)
• Ei ole lubatud investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri
• Investeeringud väikevahenditesse võivad moodustada kuni

25% projekti abikõlbulikest kuludest
• Abikõlblik on projektijuhtimine kuni 5% abikõlbulikest kuludest

Ühisprojekti tegevuskava
• ühisprojekti nimetus
• ühisprojekti eesmärkide ja tegevuste kirjeldus
• tegevuskava elluviimise periood ja ajakava
• ühisprojektis osaleva partneri nimi, partneri esindaja nimi
•
•
•
•

ja nende kontaktandmed
ühisprojekti partnerite ülesannete kirjeldus
eeldatavate tulemuste kirjeldus, sealhulgas ühisprojekti
laiemast mõjust tegevuspiirkonnale
ühisprojekti raames elluviidavate tegevuste kavandatav
eelarve
ühisprojektis osaleva projektitoetuse taotleja ja partneri
allkirjad.

Meede 2.1 Kogukondade ühisprojektid
Toetuse suurus ja määr
Toetuse miinimumsumma on 1000 eurot ja
maksimumsumma 15 000 eurot
Toetuse määr on kuni 90% abikõlblikest tegevustest
Toetuse määr kuni 60 % kui projektis kavandatud tegevus
või investeering on suunatud ettevõtluse arendamiseks

Meede 2.2 Kogukondade investeeringud
Toetatavad tegevused:
• investeeringud kogukonnateenuste arendamiseks
• investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse,
turismiteabesse ja väikesemahulisse turismi infrastruktuuri
• uuringud ja investeeringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja
kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi
säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega
• külakeskuste korrastamine
• investeeringud piirkonna jaoks vajalike teenuste loomisse,
tõhustamisse või laiendamisse ning nendega seotud infrastruktuuri
• investeeringud väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse või
laiendamisse, sealhulgas investeeringud taastuvatesse
energiaallikatesse ja energia säästmisse
• lairiba infrastruktuur

Meede 2.2 Kogukondade investeeringud
Oluline:
• Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja
infrastruktuuri, mootorsõidukite ostmine ja liisimine
kogukonnateenuste osutamiseks
• Ehitise või rajatise puhul on vajalik ehitusprojekt,
ehitusluba või –teatis (ehitusluba esitatakse koos 1
kuluaruandega)
• Investeeringu puhul üle 10 000 euro käibemaksuta
tootearendusplaan ja/või äriplaan Jõgevamaa
Koostöökoja blanketil
• Ei saa projektijuhtimistasu

Meede 2.1 Kogukondade investeeringud
Toetuse summa ja määr:
• Toetuse miinimum on 1000 eurot ja maksimum 35000 eurot
• Toetuse määr 90% abikõlbulikest tegevustest ja investeeringutest
• Kui toetus on ettevõtlusvaldkonna investeeringuks on toetus 60%
• Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90%
investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu
võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega (investeering
toetab strateegias toodud prioriteetseid teenuseid: lastehoid,
taaskasutus, supiköök, sotsiaalteenused, saun, lastelaagrid) vt.
Jõgevamaa Koostöökoja strateegia lk 20

Abikõlblik kulu on:
• omanikujärelvalve või muinsuskaitse järelevalve kuni 3% ehitistööde
maksumusest
• ehitise projekteerimistööd kuni 10% ehitistööde maksumusest
• investeeringu või tegevuse tähistamiseks vajalike tahvlite /sümbolite
maksumus

Toetuse määr ja summad
• Kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse

arendamiseks on toetuse määr kuni 60 %
• Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise
side juurdepääsuvõrgu tegemiseks (lairiba infrastruktuur)
projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni
60 protsenti
• Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja liisimiseks
antakse toetus kuni 30% investeeringuobjekti abikõlblikest
kuludest.
• Toetatava tegevuse eest saadud tuludest laekuv summa
arvestatakse projektitoetuse taotleja omafinantseeringuna, mis
märgitakse projektitaotluse eelarvesse. Väljamakstava
projektitoetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest
laekunud summa, mis ületab omafinantseeringu

Taotlusega esitatavad lisadokumendid:
• Tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat

•

•
•

•
•
•

hinnapakkumust ja hinnavõrdlustabel
Investeeringu või tegevuse puhul alla 5000 euro käibemaksuta
detailne eelarve (vabas vormis) ja võimalusel hinnapakkumused või
viited tegevuse maksumusele
Organisatsiooni tutvustus ja projektijuhi CV koostöökoja poolt
ettevalmistatud vormistatud blanketil
Eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori
(riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalikõigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal
Ühisprojektidel partnerite poolt allkirjastatud tegevuskava
Üle 10 000eurose investeeringu puhul äriplaan
(www.jogevamaa.com)
MTÜ liikmete nimekiri 01.02.2016 seisuga

Taotlusega esitatavad lisadokumendid
• ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul

•

•
•

•

kavandatava ehitise maksumuse eelarve vastavalt PRIA veebilehel
olevale näidisele
ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000
eurost, väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti
seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus
sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust
ehitusprojekti koostamiseks
ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro,
väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga
ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida
ehitatakse või kuhu inventar paigaldatakse kuulub taotleja omandisse
või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks
aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest
kogukonnateenuste tegevuse heakskiitmise kohta

Taotlemise protsess:
• Projekti koostamine, vajadusel partnerite leidmine
• Projekti esitamine e-PRIAS 14. – 31.03.2016
• Jõgevamaa Koostöökoda hindab projekti vastavust

•

•
•

•

strateegiale, esitab PRIAle paremusjärjestuse mai teises
pooles
PRIA teostab tehnilise kontrolli, teavitab taotlejat - taotleja
võib alustada tegevustega (Koostöökoja poolt projektitaotluse
PRIAle esitamise päevale järgneval päeval)
PRIA vastus taotlejale (toetuse rahuldamine /
mitterahuldamine) 60 tööpäeva jooksul
Projekti elluviimine, vahearuandeid saab esitada ühisprojektidel
kuni 4 korda aastas ja investeeringuprojektidel 2 aasta kohta
kuni 4 aruannet
Projekti elluviimiseks investeeringutel 2 aastat, ühisprojektidel
4 aastat

Nõu ja abi taotlemisel saate:
Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Kersti Kurvits, kodanikuühenduste konsultant
Tel 7768 063, 520 8423, kersti@jaek.ee
Jõgevamaa Koostöökoda
Aive Tamm, tegevjuht
Tel 5309 0915, info@jogevamaa.com
Edukat taotlemist!

