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2013 II vooru 
toetusmeetmed  

Tiina Sergo 
23.05.2013 Aegviidu 

Strateegia	  rakendamine	  	  
2013	  

Jagatavad	  toetussummad	  2013	  II	  taotlusvoorus:	  
	  
1.1	  TEEME	  KOOS	  56	  655	  EUR	  
	  
2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  113	  300	  EUR	  

TEEME	  KOOS	  
Eesmärk:	  	  
kohaliku	  omaalgatuse	  ja	  eest	  -‐	  
vedajate	  panuse	  väärtustamine	  
läbi	  ühistegevuse	  võimaluste	  ja	  
noorte	  algatuste	  avardamise,	  
mis	  aitab	  kaasa	  piirkonna	  koos	  –	  
töö,	  idenAteedi	  ja	  põlvkondade	  
vaheliste	  sidemete	  tugevdami	  –	  
sele	  ning	  posiLivsete	  
eluväärtuste	  kujunemisele	  

Meede 1.1. TEEME KOOS (2) 

ühis- ja huvitegevuse toetamine – nt küla tähtsündmuste, külapäevade  
ja laatade korraldamine, koolitused, õpitoad, koostööprojektid, sh soetused  
jms; koorivõistlustel, festivalidel osalemine, rahvariiete soetamine jms. 

 
pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine – nt koduloo uurimine,  
piirkonna ajaloo kogumine, temaatiliste kogumike väljaandmine, audio- ja  
videosalvestite jäädvustamine, arheoloogilised kaevamised, koolitused,  
õpitoad jms; 

 
Avalike objektide investeeringuprojekte ettevalmistavad tegevused 
Ehitusprojekteerimine, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, 
keskkonnamõjude hindamine, keskkonna-uuringud jms; 

Meede	  1.1	  TEEME	  KOOS	  (3)	  

Ei	  toetata:	  	  
•  spordi-‐ja	  huviklubide/Limide	  riietuse	  ostmine	  
(v.a	  rahvariided	  rahva-‐	  ja	  kultuurimajadele)	  

•  poliiLline	  reklaam	  
•  investeeringud	  piirkonnast	  väljapoole	  

Meede	  1.1	  TEEME	  KOOS	  (4)	  

•  Taotlejad	  
	  
-‐	  mittetulundusühingud (MTÜ, SA, sh 
tegevusgrupp) 

	  
-‐	  KOVid	  (sh	  KOV	  hallatavad	  allasutused)	  
	  
	  -‐	  seltsingud	  (ainult	  noortega	  seotud	  tegevuste	  puhul)	  
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Meede	  1.1	  TEEME	  KOOS	  (5)	  
•  Toetusmäärad	  
	  -‐	  maksimaalne	  kuni	  3000	  EUR.	  	  
	  
	  Toetuse	  määr	  MTÜdele	  ja	  KOVidele	  kuni	  85%,	  
seltsingule	  kuni	  100%	  abikõlblike	  kulude	  
maksumusest.	  

Toetuse	  määr	  laatade	  ja	  fesLvalide	  korraldamisel	  
kuni	  60%	  

Meede	  1.1	  TEEME	  KOOS	  (6)	  
Meetmepõhised	  piirangud:	  
-‐	  Nõustamise	  kohustus.	  
-‐	  IHKK	  vormid	  (projekLkirjeldus,	  eelarve)	  
-‐	  Reklaamkulude	  osakaal	  võib	  olla	  kuni	  20%	  
toetussummast	  .	  
-‐	  taotlejal	  ei	  tohi	  olla	  30EUR	  ületavat	  riiklikku	  
maksuvõlga.	  
-‐	  Üks	  taotleja	  võib	  ühes	  voorus	  esitada	  maksimaalselt	  1	  
projekA	  (v.a	  KOV,	  kes	  võib	  esitada	  kuni	  2	  projekA)	  
-‐	  Samas	  meetmes	  ei	  tohi	  olla	  pooleli	  rohkem	  kui	  2	  
projekA	  (pooleli	  =	  kuludeklaratsiooni	  IHKKle	  esitamata)	  

Meede 1.1. TEEME KOOS 

Indikaatori 
tüüp 

Indikaator Sihttase 

Väljundid  - Toetatud projektide arv 
- Toetatud noorte projektide arv  
- Kasusaajate arv 

70 
30 

8000 

Tulemused  - Läbiviidud ühistegevuste (sh noortele suunatud 
tegevuste) arv 

- Ühistegevustes (sh noorte) osalenute arv  
- Tunnustatud sädeinimeste arv 
- Pärandkultuuri väärtustavate tegevuste arv  

70/30 
 

2000/500 
150 
10 

Mõjud  - Loodud töökohtade arv 
- Läbi huvitegevuse kättesaadavuse ühistegevuses 

osalenute arv elanikkonnas suureneb 
- Paremad võimalused sisukaks vaba aja 

veetmiseks soodustavad noorte jäämist 
kodukohta  

5 
10% 

Meede	  2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  
Tegevuspiirkonna	  e]evõtjate	  
elujõulisuse	  suurendamine	  ja	  e]e	  -‐	  
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.	  
	  

Spetsiifilised	  eesmärgid	  

•  Keskkonnasäästlike	  tehnoloogiate	  
rakendamine	  e]evõtluses;	  
	  

•  Kogukonnateenuste	  arendamine;	  

Meede	  2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  (2)	  

•  Toetatavate	  tegevuste	  näited:	  
	  
InvesteeringuprojekAde	  eTevalmistamine	  
	  ETevõTe	  investeeringutoetus	  
	  Sotsiaalse	  eTevõtluse	  ja	  kogukonnateenuste	  
arendamine	  	  
	  Turundus	  
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Meede	  2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  (4)	  
Taotlejad:	  
-‐	  E]evõtjad	  (AS,	  OÜ,	  FIE)	  
-‐	  Mi]etulundusorganisatsioonid	  (MTÜ,	  SA.	  Sh	  
kohalik	  tegevusgrupp)	  
	  	  
NB!	  Taotlejaks	  ei	  saa	  olla	  enam	  kui	  10	  töötajaga	  
e]evõte,	  kelle	  tegevusala	  EesL	  majanduse	  
tegevusalade	  klassifikaatori	  (EMTAK)	  järgi	  liigitub	  
osa	  C	  alla	  (v.a	  toiduainete	  tootmine).	  

Meede	  2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  (5)	  
•  Toetusmäärad	  
Maksimaalne	  toetuse	  summa	  projekL	  kohta	  
kuni	  10	  000	  EUR	  	  
	  
	  Toetusele	  lisandub	  taotleja	  omafinantseering.	  	  
Toetuse	  määr	  olenemata	  taotlejast	  kuni	  60%	  
abikõlblike	  kulude	  maksumusest.	  	  

Meede	  2.1	  TÖÖD	  JA	  LEIBA	  

Meetmepõhised	  piirangud:	  
-‐	  Nõustamise	  kohustus;	  
-‐	  IHKK	  vormid	  (projekAkirjeldus,	  eelarve)	  
-‐  Taotleja	  võib	  ühes	  voorus	  esitada	  ühe	  projekL	  
-‐  Samas	  meetmes	  ei	  tohi	  olla	  pooleli	  rohkem	  kui	  2	  
projekL	  

-‐  Projekteerimise	  puhul	  projekteerimisLngimused;	  
-‐  Äriplaani	  esitamine.	  

Meede 2.1. TÖÖD ja LEIBA 

Indikaatori 
tüüp 

Indikaator Sihttase 

Väljundid  - Toetatud ettevõtmiste arv 
- Tehtavate investeeringute maht  

30 
20 MEEK 

Tulemused  - Loodud töökohtade arv 
- Uute/paranenud teenuste hulk 
- Paranenud ettevõtluse infrastruktuuriobjektide arv 
- Paranenud/uutest teenustest kasusaajate arv 
- Keskkonnasäästlikkusele suunatud projektide arv 

25 
10 
20 

8000 
8 

Mõjud - Külastatavuse kasv  
- Koostöö piirkonna ettevõtjatega on paranenud 
- Tööhõive seisund on piirkonnas stabiilne 
- Teenuste pakkumise sesoonsus on vähenenud ja 

teenuste kvaliteet tõusnud 

5% 

Tänan tähelepanu eest! 
 

Tiina Sergo 
tiina.sergo@idaharju.ee 
mob +372 56 945 871 

www.idaharju.ee 


