
Taotlejate infopäev

15:00 – 15:30 riigihangetest LEADER-projektide 
kontekstis KEIDI KÕIV

15:30 - 16:00 Ühisprojektidest ja projektide 
tähelepanekutest AIME ILVES

16:00 - 17:00 Investeeringuprojektidest taotlusvooru 
muudatustest KAIRE KAASIK, AIVE TAMM



MUUDATUSED:

• Ettevõtluse ühisprojektidel ei ole piirkondlikku eelarve jaotust

• Maksimumsumma, mida investeeringuprojektidest taotleda saab, on 50 
000 – seda siis kogukonna (üldkoosoleku) nõusolekul (muidu on 
maksimumsumma investeeringutel ikka 35 000 eurot)

• Ühisprojektide maksimumsummad on: 

1. 24 kuud kestval projektil 10 000 eurot, 

2. vähemalt 36 kuud kestval projektil 15 000 eurot

3. 48 kuud kestval projektil 20 000 eurot



Meede 1.1 Ettevõtluse ühistegevused

• kohaliku tasandi müügiedendustegevus lühikeste tarneahelate ja kohalike 
müügikohtade arendamiseks
• koostöö tarneahelas osalejate vahel lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude 
loomiseks ja arendamiseks
• uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamine 
• koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid tööprotsesse ning jagada 
vahendeid ja ressursse
• koostöö ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonna kutseõppeasutuste ja 
teadusasutuste vahel
• klastrite loomine ja arendamine

Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. Koostööpartnerid 
peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava.
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse kuni 50% toetuse summast. 
Projektijuhtimise tasu ei tohi olla üle 20% ühistegevuse eelarvest



Meede 1.2 Ettevõtluse investeeringud

• ettevõtjate investeeringud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks 
(sh tervisekaitsenõuete, Päästeameti nõuete jms tagamine)
• tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine (kaasaegsete 
tehnoloogiate ja taastuvenergia kasutamine)
• investeeringud turismivaldkonna ettevõtluse toetamiseks 
• investeeringud tootmise arendamisse (nt olemasolevatele toodetele 
lisandväärtuse andmine, kohaliku toidu väärindamine ja tootmine; 
tooteahela pikendamiseks vajalike seadmete soetamine, 
• sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud seadmetesse ja 
ruumide parendamisse, kogukonnale oluliste madala kasumlikkusega 
teenuste arendamine)
• Lairiba infrastruktuur 
• Ettevõtlusega alustamise toetus maapiirkonnas 
mittepõllumajanduslikuks tegevuseks 



Meede 2.1 Kogukondade ühistegevus

• 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 

a) Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. 
Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava.
b) Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. 
Investeeringud väikevahenditesse võivad moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest 
kuludest.
c) Abikõlblikud on koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine kuni 20 % eelarvest.



Meede 2.2 Kogukondade investeeringud

• 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



Kogukonnateenus

• Uuel strateegiaperioodil rahastab Jõgevamaa 
Koostöökoda järgmisi kogukonnateenuseid: 

1. lastehoiuteenus (teenus peab olema osutatud 
regulaarselt, kaasaarvatud regulaarüritused ); 

2. taaskasutus teenus; 

3. sotsiaalteenused; 

4. sauna teenus; 

5. lastelaagrite korraldamine, töö- ja puhkelaagrid. 



Meede 3: Maakondlike ühisprojektide ja koolituste meede

• toimivate suurürituste jätkamine ja uute algatamine (spordi-, tantsu- ja laulupäevad, rahvapeod 
jms),

• maakonna mainekujundusega seotud tegevused

• maakondlike koostöövõrgustike ja klastrite arendamine

• maakonnaülene noortetegevus

• ühisprojektide algatamine ja arendamine

• koolituste korraldamine ja oskuste omandamine (valdkonnad: kohalik toit, turism, 
loomemajandus, puidu- ja metallisektor)

Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus, v.a koolituste korraldamine ja 
oskuste omandamine. Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava. 
Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. 

Investeeringud väikevahenditesse võivad moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest kuludest.

Ühisprojektide puhul on abikõlblikud koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine kuni 20 % 
ühistegevuste eelarves



Maakondlik projekt: 

• mainekujundustegevus, mis on suunatud 
kõikidele huvilistele üle Eesti 

• üritus, mis on suunatud kõigile jõgevamaalastele
(nt tantsu- ja laulupeod, spordiüritused) 

• “Katusorganisatsioonide” projektid, mis kaasavad 
erinevaid huvigruppe või väärtustavad piirkonna 
eripärasid või seovad valdkonna eestvedajaid 
ja/või soodustavad koostööd erinevate osapoolte 
vahel ja on suunatud kogu piirkonna huvilistele. 



• Taotlemine toimub läbi e-pria keskkonna, taotlusvorm avatakse 1. märtsil 2017.
• Taotlusvoor on avatud 20-31 märts kell 15:00 2017.
• Taotlusvormi, ühisprojekti tegevuskava ja teiste nõutud dokumentidega saate tutvuda PRIA 

kodulehel.
• Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat pakkumust ja 

hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu puhul alla 5000 euro hinnapakkumus ja/või detailne hinnakalkulatsioon
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Ehitise või rajatise puhul vajalik ehitusluba või –teatis.
• MTÜdel 1.veebruari 2017 seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused
• äriühingu puhul taotluse 2016 aasta majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri, kui 

see ei ole kätte saadav äriregistrist
• Organisatsiooni tutvustus ja projektijuhi CV
• Eelmise majandusaasta tulude jaotus
• Investeeringu puhul ettevõtlusmeetmes ja kogukonnateenuste puhul üle 10 000 euro 

tootearendusplaan ja/või äriplaan

http://epria.pria.ee/epria/
http://www.jogevamaa.com/userfiles/taotlusvooru dokumendid/9160 (4).docx
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektitoetus_2014/
http://www.jogevamaa.com/userfiles/taotlusvooru dokumendid/hinnav%C3%B5rdlustabel (1).doc
http://www.jogevamaa.com/userfiles/taotlusvooru dokumendid/N%C3%84IDIS EELARVEKALKULATSIOON.docx
http://www.jogevamaa.com/userfiles/taotlusvooru dokumendid/taotleja_tutvustus_cv.doc
http://www.jogevamaa.com/userfiles/taotlusvooru dokumendid/tulude jaotus.doc
http://www.jogevamaa.com/userfiles/taotlusvooru dokumendid/%C3%A4riplaan.xlsx


Eelarve:

Piirkond Ettevõtluse
ühistegevus

Ettevõtluse 
investeeringud

Kogukondade 
ühistegevus

Kogukondade 
investeeringud

Maakondlikud 
projektid

Koostööprojek
tid

Põltsamaa
piirkond

119 213

99 436 27 594 64 385

91 921 90 000
Vooremaa
piirkond

138 250 37 134 98 325

Peipsi 
piirkond

103 046 28 781 66723



Taotlejate infopäevad: 

• 20 veebruar Sadukülas (Puurmani vald) 

• 21 veebruar Jõgeva vallamajas

• 22 veebruar Kalevipoja Kojas Kääpal (Saare vald)



EDUKAID PROJEKTE!

Täpsem info: 

www.jogevamaa.com

Telefon: 53090915

E-post: info@jogevamaa.com

http://www.jogevamaa.com/

