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LEADER ja Lääne-Harju Koostöökogu
Leader on Euroopa Liidu algatusprogramm, mille abil edendatakse elu
maapiirkonnas, kus kohalike inimeste algatusel ja koostööna koostatakse
strateegiad oma piirkonnale ning viiakse neid ellu.
• 2006. aasta 9. juunil asutasid Kernu, Nissi, Padise ja Vasalemma valdade ja
miHetulundusühenduste, eHevõtjate ja omavalitsuste esindajad MTÜ
Lääne-Harju Koostöökogu. Koostöökogu on avalikes huvides tegutsev
vabatahtlik ühendus, mille missiooniks on kohaliku elu edendamine ja
elukeskkonna parandamine Harjumaa lääneosas. 2009. a. liitus
tegevusgrupiga Keila vald. 2014. a. liitus Paldiski Linn. Koostöökogu
territoorium hõlmab nüüd 1 126,96 km ², kus elab veidi üle 18 683,00
inimese.
•

LHKK tööpiirkond

Piirkonna eHevõtjate käive

Piirkonna eHevõtjate
arenguvajadused

LHKK strateegiameetmed eHevõtjale
MEEDE 1 ETTEVÕTLUS JA
ETTEVÕTLIKKUS
Meede 1.1 ETTEVÕTLIKKUS

Meede 1.2. TOOTED JA
TEENUSED

Ettevõtlusteadlikud,
aktiivsed ja koostöövalmid
kogukonnad.

Tööalased koolitustegevused ja õppereisid, mis
arendavad ettevõtlikkust, teenuseid ja tooteid (sh
toidu, reklaami ja turunduse valdkonnas).
Uuringud teenuste ja toodete arendamiseks, s.h.
rakendus- ja tasuvusuuringud

Parendatud ja
mitmekesistatud tooted ja
teenused. On loodud uusi
teenuseid ja parandatud
olemasolevaid (sh
kogukonnateenused).
Elanike rahulolu toodete ja
teenustega on kasvanud.

Individuaalkoolitus kui koolitus on seotud
Mikro- ja
ettevõtja põhitegevusega seotud toodete ja
väikeettevõtjad, MTÜ ja
teenuste arendamisega ning selle vajadus on
SA.
äriplaanis põhjendatud.Toodete (sh toidutoodete)
ja teenuste arendamiseks põhivarasse
investeeringute tegemine (ehitus, renoveerimine,
seadmete, masinate, inventari ja
tarkvaralahenduste ost).
Olemasolevate rajatiste ja ehitiste uuendamine ja
parendamine. Objekti ehitamise ja rakendamisega
seotud väiketaristu (sh internetiühenduse
juurdepääsuvõrkude) väljaehitamine.Reklaami- ja
turundustegevused (ühisprojekti läbiviimise
korral).

Tegevusgrupi piirkonnas
tegutsevad mikro- ja
väikeettevõtjad,
sotsiaalteenuste
arendamise projektides
MTÜ (sh kohalik
tegevusgrupp), SA ja KOV

Miinimumsumma
2000 eurot.
Maksimumsumma
20 000 eurot

Miinimumsumma
3000 eurot.
Maksimumsumma
200 000 eurot

LHKK stateegiameetmed eHevõtjale
Meede 2.2. ELUKESKKOND

Korrastatud ja turvaline
elukeskkond.Ajaloo- ja
kultuuripärandi objektid
on säilinud. Avalikud alad
on heakorrastatud.
Inimesed tunnevad ennast
piirkonnas turvaliselt.

Ajaloo- ja kultuuripärandi objektide
korrastamine (investeeringud ja
heakorratööd). Investeeringute tegemine
turvalisusesse (naabrivalve, rannapääste,
merepääste ja vabatahtliku päästekomando
jaoks seadmete, masinate, inventari ost,
olemasolevate rajatiste parendamine
jms).Avalike puhkealade ja -objektide
korrastamine ja rajamine (mänguväljakud,
haljastus, matkarajad).

Mikro- ja
Miinimumsumma
väikeettevõtjad, MTÜ, 5000 eurot.
SA ja KOV.
Maksimumsumm
a 200 000 eurot

MEEDE 3. LOODE-EESTI

Tuntud ja tunnustatud eluja külastuskeskkond.
Inimesed tunnevad ennast
piirkonna osana. Ühistöö
on kasvanud. Elanikud
väärtustavad oma
elukeskkonda. Toimub
piirkonna ühine
turundamine.

Tööalased koolitustegevused.Uuringud
(alusuuringud piirkonnaüleste tegevuste
arendamiseks, piirkonna eripära rõhutavate
objektide vms kaardistamine).Piirkonnaülesed
maine- ja teavitustegevused (teabepäevad,
konverentsid), teabe- ja õppematerjalide
koostamine.Ühisturundus (laatade, messide
korraldamine ja nendel
osalemine).Investeeringud (viidad, märgistus,
puutetundlik ekraan, varjualused,
turismiinfopunkti arendamine) vastavalt
piirkonna kohaturundusstrateegiale ja
tegevuskavale.

Vähemalt üks aasta
tegutsenud mikro- ja
väikeettevõtjad, MTÜ
(sh kohalik
tegevusgrupp), SA, KOV
(kõik tegevusgrupi
piirkonna kohalikud
omavalitsused
partneritena
ühisprojektis).

Miinimumsumma
2000 eurot.
Maksimumsumm
a 200 000 eurot.

2016.a. taotlusvoorud
Meetme nr.

Meetme nimetus

Toetuse summa

Taotluste
vastuvõtuaeg

1.1.

EHevõtlikkus

17 787

03.-13.06.2016

1.1.

EHevõtlikkus

17 787

07.-13.11.2016

1.2.

Tooted ja teenused

106 722

07.-13.11.2016

2.1.

Kogukond

17 787

07.-13.11.2016

2.2.

Elukeskkond

35 574

03.-13.06.2016

2.2.

Elukeskkond

35 574

07.-13.11.2016

Kokku

249 018

Toetuse määrad
Alused: MAK LEADER-meede; LEADER-määrus; EL määrus nr 1305/2013 II LISA
SUMMAD JA TOETUSMÄÄRAD

NB! Riigiabi eeskirjad, nt kui vähese tähtsusega abi määr on täis (max 200 000
eurot kolme aasta jooksul, kumuleerimisreeglid), siis toetust ei saa.

EHevõtja toetus
kuni 60%
Toetussumma
projekd
kohta kuni
200 000
eurot

•
•
•
•

•
•
•
•

Kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maasdkusõidukit (sõiduauto ostu ei toetata)
kuni 50% kui põllumajandusega tegelev eHevõtja taotleb
investeeringutoetust põllumajanduse arendamiseks,
kuni 60% kui tegemist taristuinvesteeringutega sh kui taristu
rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks
kuni 50% investeeringud ELi toimimise lepingu I lisas loetletud
toodete töötlemise ja turustamise arendamiseks
(põllumajandussaaduste esmane töötlemine)
kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu rajamisega
kuni 90% kogukonnateenuse projekdle (projekt on vastuvõetud KTG
üldkoosoleku otsusega)
kuni 90% teadmussiirde projekdde elluviimiseks (§34, lg 4)
võib soetada kasutatud masina või seadme

NB!
• Taotlusvooru ajaks peab olema projekt ja kogu
kaasnev dokumentatsioon valmis
• Kõik taotlused esitatakse läbi e-Pria
• Lõpliku otsuse rahastamise kohta teeb PRIA
• Rahastamine toimub 60-90 päeva
pärast lõpparuande esitamist
Lisainfo www.vomentaga.ee

