
Kinnitatud Lääne-Harju Koostöökogu 
28.04.2016 juhatuse otsusega

C. STRATEEGIA MEEDE ¹

1. Strateegia meetme nimetus

MEEDE 1 ETTEVÕTLUS JA ETTEVÕTLIKKUS 
Meede 1.1 ETTEVÕTLIKKUS

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus

Tallinna kui tõmbekeskuse lähedus, majandustegevuse koondumine Tallinna ja selle 
ümbrusesse ning elanikkonna suhteliselt kõrge pendelrände määr mõjutab pärssivalt 
tegevuspiirkonna elanike ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtlikkust. Vaja on innustada elanikke, 
uurida kohalikke ressursse (nt koostöös teadus- ja arendusasutustega) ning tõsta 
tegevuspiirkonna elanike teadmisi ja oskusi valdkondades, mis aitavad paremini kasutada 
piirkonna eripära vajalike toodete ja teenuste arendamisel (eelistatavalt ühistöös).

3. Strateegia meetme eesmärk

Ettevõtlusteadlikud, aktiivsed ja koostöövalmid kogukonnad. 
Piirkonna ettevõtjad on saanud uusi teadmisi-oskusi, kontakte ja ideid, et paremini 
kasutada kohalikke ressursse ning pakkuda piirkonnas vajalikke tooteid ja teenuseid. 
Paranenud on piirkonna ettevõtjate vaheline koostöö, ellu on viidud ühisprojekte.

4. Toetatavad tegevused² 

➢ Tööalased koolitustegevused ja õppereisid, mis arendavad ettevõtlikkust, teenuseid 
ja tooteid sh toidu, reklaami ja turunduse valdkonnas. 

➢ Uuringud teenuste ja toodete arendamiseks sh rakendus- ja tasuvusuuringud. 

Meede ei sisalda investeeringuid taristusse, masinatesse, seadmetesse, ehitiste 
ehitamiseks või parendamiseks, infotehnoloogilistesse lahendustesse. 

Kasusaajad tööalastes koolitustegevustes ja õppereisidel peavad olema põllumajandus-, 
toiduainetööstus- ja metsasektoris hõivatud isikud, maa valdajad ja muud ettevõtjad kes 
tegutsevad tegevuspiirkonnas mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetena 
(teadmussiirde projekt). 

Ühisprojekti elluviimisel peab olema vähemalt üks partner. 

Toetatavad tegevused peavad vastama EL määruse 1305/2013 artiklitele 14 ja 35. 

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


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

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

Nõuded toetuse saajale 
Taotleja peab vastama “Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse” 
määruse § 27 lõikes 3 (edaspidi LEADER määrus) esitatud nõuetele. 

➢ Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud tegevuspiirkonnale, 
tööalaste koolitustegevuste ja õppereiside korraldamisel on kasusaajateks 
ettevõtted. 

➢ Taotlejal võib antud meetmes olla pooleli üks projekt. 

Esitatavad dokumendid 
➢ Projektitoetuse avaldus ja lisadokumendid tulenevalt projekti tegevustest vastavalt 

LEADER määruse § 37 
➢ Ühisprojekti puhul ühisprojekti tegevuskava (PRIA vorm) 
➢ Projekti kirjeldus (LHKK vorm) 
➢ Tööalaste koolitustegevuste ja õppereiside läbiviimisel koolitaja või koolitusfirma 

pädevust tõendav dokument (koolitaja CV). Koolitajal peab olema vähemalt 3 
aastane kogemus projektis märgitud koolitatavas valdkonnas. 

➢ Juhul kui taotlejaks on mittetulundusühing tuleb esitada mitte varasema kui taotluse 
esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu 
liikmete nimekirja v.a usulised ühendused. 

➢ Juhul kui taotlejaks on mittetulundusühing tuleb esitada eelmise majandusaasta 
tulude jaotus ja käesoleva aasta tulude prognoos, millest nähtub avaliku sektori 
(riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise 
isiku) toetuse osakaal. 

➢ Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud aruande 
ärakiri või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri. 

➢ Hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga: üks hinnapakkumus kui 
tegevuse maksumus on kuni 5000 eurot; kolm hinnapakkumust kui tegevuse 
maksumus on üle 5000 euro. 

➢ Projektijuhi CV. 

Dokumendid esitatakse vastavalt LEADER määruse § 36 lõikele 1 elektrooniliselt PRIA e-
teenuse keskkonna kaudu. 

Mitteabikõlblikud tegevused 
➢ Äriplaanide koostamine. 
➢ Muude mitteabikõlblike kulude nimekirja osas järgitakse LEADER määruse § 31

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

Toetuse määr ettevõtjatel on 60% abikõlblikest kuludest, teistel 90% abikõlblikest kuludest.	
➢ Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot.	
➢ Toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot.

https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011#para37lg3
https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011#para37
https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011#para28lg4
https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011#para36lg1
https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011#para31


7. Viide sihtvaldkonnale 

Meede panustab prioriteedi 6 sihtvaldkondadesse: 6A Tegevusvaldkondade 
mitmekesistamise, väikeettevõtete asutamise ja arendamise ning töökohtade loomise 
hõlbustamine; 6B Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine 
Kaasnev sihtvaldkond: 1A Innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi 
arendamine maapiirkondades.

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 
prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 
aitab3

Meede vastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteedile nr 6: 
sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu 
edendamine.  
Toetatavad tegevused vastavad EL määruse 1305/2013 artiklite 14 ja 35 nõuetele.

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub

Ei kattu Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetmetega.

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 

Projekti põhjendatus (25%)	
Projekti tegevuskava ja eelarve (25%)	
Projekti mõju (20%)	
Projekti ja organisatsiooni jätkusuutlikkus (15%)	
Piirkondlik ühistöö (15%)

¹ Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi

�  

	MÕÕDIKUD Mõõdik	 Sihtväärtus 2020. aastal	 Allikas	

VÄLJUND-
NÄITAJAD 

Koolituste arv 10 Maksetaotlus 

	 Koolitustel osalejate arv	 70	 Maksetaotlus 	

	 Uuringuprojektide arv	 10	 Maksetaotlus 	

	 Ühisprojektide arv, mille üheks 
partneriks on teadus- ja 
arendusasutus	

2	 Maksetaotlus	

TULEMUS-
NÄITAJAD	

Oskuste ja/või teadmiste kasv	 60% küsitletutel oskused 
kasvasid	

Küsitlus koolitusel 
osalejate seas	

	 Oskuste ja/või teadmiste 
(koolitused ja uuringud) 
rakendamine	

50% küsitletutest 
rakendasid saadud 
teadmisi	

Küsitlus koolitusel 
osalejate ja 
uuringuprojektide 
läbiviijate seas	



² Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. 
Eraldi tuuakse välja investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda 
projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering sihtotstarbelisse 
kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  
Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. 

3 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

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

