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Pealkiri



Alusdokumendid

• Meetme määrus (Põllumajandusministri 
määrus nr 59)

• IHKK piirkonna strateegia

• Muud piirkondlikud strateegiad ja 
arendusdokumendid



Prioriteedid

1) Elukeskkonna parandamine 

2) Uute teadmiste ja tehnoloogiate 
kasutamine maapiirkonna 
konkurentsivõime tõstmiseks.



Meetmed

• Meede 1.1 TEEME KOOS

• Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA



TEEME KOOS

Eesmärk:

kohaliku omaalgatuse ja eest -

vedajate panuse väärtustamine

läbi ühistegevuse võimaluste ja

noorte algatuste avardamise,

mis aitab kaasa piirkonna koos –

töö, identiteedi ja põlvkondade

vaheliste sidemete tugevdami –

sele ning positiivsete

eluväärtuste kujunemisele



Meede 1.1 TEEME KOOS

• Toetatavate tegevuste näited

Noorsootöö arendamine

Ühis- ja huvitegevuse toetamine

Pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine

Sädeinimeste tunnustamine



Meede 1.1 TEEME KOOS (4)

• Taotlejad

- Mittetulundusorganisatsioonid (MTÜ, SA)

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- Ettevõtjad (AS, OÜ, FIE)

- Seltsingud



Meede 1.1 TEEME KOOS (5)

• Toetusmäärad

- maksimaalne kuni 80 000 EEK.

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 85%, 
seltsingule kuni 100% ning ettevõtjale kuni
60% abikõlblike kulude maksumusest.

Reklaamkulude osakaal võib olla kuni 20%
toetussummast



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Eesmärk:
Tegevuspiirkonna 
elukvaliteedi ja atraktiivsuse
tõstmine läbi kogukonna 
aktiivsuse suurendamise ja 
mitmekesiste 
tegevusvõimaluste loomise, 
mis aitab kaasa inimeste 
väärtushinnangute 
paranemisele ja oma 
kodukandi väärtustamisele.



Meede 1.2 KODUKANT KORDA

• Toetatavate tegevuste näited

- Investeeringuprojektide ettevalmistamine

- Tervise- ja matkaradade korrastamine ja

rajamine

- Laste mänguväljakute, välispordiväljakute

rajamine jms turismiobjektide korrastamine

- Avaliku kasutusega objektide lisainvesteeringute

toetamine

- Heakorratööde teostamine



Meede 1.2 KODUKANT KORDA (4)

• Taotlejad

- Mittetulundusorganisatsioonid (MTÜ, SA)

- KOVid (sh KOV hallatavad allasutused)

- Ettevõtjad (AS, OÜ, FIE)



Meede 1.2 KODUKANT KORDA (5)

• Toetusmäärad
- minimaalne 10 000 EEK, maksimaalne kuni 
1 000 000 EEK.

Toetuse määr MTÜdele ja KOVidele kuni 85%, 
seltsingule kuni 100%, ettevõtetele kuni 60% 
abikõlblike kulude maksumusest.



• Vastavalt Leader-meetme määrusele antakse 
infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks 
projektitoetust olenemata taotlejast kuni 60%
abikõlblike kulude maksumusest. 
Infrastruktuuriinvesteeringud on 
elektrivarustuse, veevarustuse ja 
kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni 
investeeringud ning investeeringud teedesse.



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA

Tegevuspiirkonna ettevõtjate

elujõulisuse suurendamine ja ette -

võtluse mitmekesistamine läbi

keskkonnasäästlike tehnoloogiate

kasutamise ning kohaliku tööjõu-

potentsiaali rakendamise, mis  aitab

kaasa piirkonna töökohtade

säilimisele ja paremate töökohtade

loomisele ning elanike kindlustunde

saavutamisele.



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (2)

• Toetatavate tegevuste näited:

Investeeringuprojektide ettevalmistamine

Ettevõtte investeeringutoetus

Sotsiaalse ettevõtluse ja kogukonnateenuste 
arendamine

Turundus



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (4)

• Meetme sihtgrupp (taotlejad)
Ettevõtjad (AS, OÜ, FIE)
Mittetulundusorganisatsioonid (MTÜ, SA)

NB! Taotlejaks ei saa olla enam kui 10 
töötajaga ettevõte, kelle tegevusala Eesti 
majanduse tegevusalade klassifikaatori 
(EMTAK) järgi liigitub osa C alla (v.a 
toiduainete tootmine).



Meede 2.1 TÖÖD JA LEIBA (5)

• Toetusmäärad
Minimaalne toetussumma 10 000 EEK, 
maksimaalne toetuse summa projekti kohta 
kuni 500 000 EEK

Toetusele lisandub taotleja omafinantseering. 
Toetuse määr olenemata taotlejast kuni 60% 
abikõlblike kulude maksumusest. 



Nõuded taotlejale 
Leader määrus §§§§ 28

• Raamatupidamise eraldamine;
• Taotlejal ei ole maksuvõlga;
• Ei ole saanud ega taotle samal ajal 
sama tegevuse või 
investeeringuobjekti kohta toetust 
mujalt;



Nõuded taotlejale (2)
• Varem saadud ja tagasinõutud toetus on 
korrektselt tagastatud;

• Taotleja suhtes ei toimu 
likvideerimismenetlust ega ole tehtud 
pankrotiotsust;

• Tähtajaliselt asutatud taotleja puhul
tähtaeg vähemalt 5 aastat PRIA 
viimasest väljamaksest;

• Ettevõtja ei ole majanduslikes raskustes. 



Taotlusvoor 2/2010

• 27.10 – 01.11.2010

• Taotlus esitatakse ühes eksemplaris 
paberkandjal ja ühes eksemplaris digitaalsel 
andmekandjal (e-post, CD, mälupulk). 

• Taotlus esitatakse hiljemalt 01.11.2010



IHKK nõuded

- Kohustuslik nõustamine

- Projekti kirjelduse vorm lisa 1

- Projekti eelarve vorm lisa 2

Muud nõuded ja lisadokumendid vastavalt 
Leader määrusele ja IHKK kehtestatud 

tingimustele
Info www.idaharju.ee



Infopäevad

• 13.september kell 16:00 Anija Kultuurikeskus

• 17.september kell 13:00 Kose pastoraat

Registreerumine info@idaharju.ee
või 56 945 871



Nõustajad

• Aegviidu vald– Rutt Leemet
rutt.leemet@aegviidu.ee
tel 605 1775

• Anija vald – Marge Raja
marge.raja@anija.ee
tel 51 25 245

• Kose vald – Merle Pussak
merle@kose.ee
tel 50 78 984

• Raasiku vald – Tiina Sergo
tiina.sergo@idaharju.ee
tel 56 945 871

• Kogu piirkond – Tiina Sergo, 

Marge Tõnisson 
info@idaharju.ee
tel 56 945 872



Edukat taotlemist!

Tiina Sergo
Ida-Harju Koostöökoda

Tel 56 945 871
E-post tiina.sergo@idaharju.ee

www.idaharju.ee


