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eur suuruses

PHKK on kavandanud projektitoetuste
taotlusvoorud korraldada 2016, 2017,
2018 j a vajadusel 2019.a

2019 taotlusvooru eelarve
Neljandas taotlusvoorus 2019.a. on kavandatud üks taotlusvoor
ja see on avatud 25.märts(10.00)-4.aprill(voor sulgub kell 16.00).
Vooru eelarveks on kinnitatud kokku 477 882 eurot.
Korraga on avatud kõik meetmed:
• Meede I Kohaliku ettevõtluse arendamine
• Meede II Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
• Meede III Elukeskkonna väärtustamine
• Meede IV Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine

Projektitoetuse taotlused
esitatakse UUE E-PRIA kaudu
Kõik LEADER-meetme projektitoetuse taotlused
esitatakse KTGle uue e-PRIA kaudu.
KTG hindab taotluse vastavust strateegiale ja
rakenduskavale ning teeb meetme eelarve piires
ettepaneku paremusjärjestuse kohta §39
KTG edastab kõik taotlused PRIAle PRIA kontrollib
nõuetele vastavust ainult nende taotlejate
nõuetele vastavust, kelle taotlused on saanud
KTGst täieliku või osalise rahastuse §40 (kuni 60
tööpäeva, vajadusel kuni 90 tööpäeva §41)

Esimesed sammud e-Prias

7(8) sammu süsteemis

Taotluse menetlemise protsessist

Taotluse menetlemise protsessist
Taotlusvoor on uues e-Prias avatud 25.03-04.04.19.
Voor sulgub kell 16.00!
PHKK teeb tehnilise kontrolli pärast taotlusvooru
sulgumist ja puuduste korral teeb järelpärimise,
millele annab vastamise ajaks 3-5 tööpäeva.

Strateegia meetmed 2019 ja
eelarve
NB!MEETMELEHED

I meede Kohaliku ettevõtluse arendamine
Eesmärk: Piirkonnas on mitmekesised kohapealsed teenused
ja tooted ning vaba aja veetmise võimalused
Taotlejad: mikroettevõtted, väikeettevõtted, kolmanda sektori
organisatsioonid
(MTÜd,
SAd).
Taotleja
peab
olema
tegutsenudvähemalt 6 kuud enne taotluse esitamist. Taotleja võib olla
tegevusgrupi piirkonnast väljastpoolt, kui tegevus viiakse ellu
tegevuspiirkonna elanike huvides, tegevuspiirkonnas teenust pakkuvalt
või investeering teostatakse PHKK piirkonnas. Taotleja esitab ühe
toetustaotluse taotlusvooru kohta.
Toetus määr: maks 35 000 € miin 2 000 €
Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid - kuni 60%
Väikeettevõtted 20%.
Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 200 000 eurot)(§34 lõige 11). Väljamakstava projektitoetuse
summast arvestatakse maha tegevusega seotud tuludest laekunud summa, mis ületab omafinantseeringu(§34)

I meede. Toetatavad tegevused
(I meetmeleht + § 30)
 Investeeringud ehitistisse, taristusse, sisustusse ja
seadmetesse
 Investeeringuga seotud järelvalvetegevused
(omanikujärelvalve, muinsuskaitsejärelvalve)
 Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn
pehmete tegevuste teostamine(koolitused,
turundustegevused jms)
 Projekteerimine juhul, kui on ehituse osa § 30 (3)

II meede Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Eesmärk: Piirkonnas on aktiivne ja ühtehoidev
kogukond
Taotlejad: Kolmanda sektori organisatsioonid(MTÜd, SA d),kohalikud
omavalitsused, mikroettevõtted, PHKK. Taotleja peab olema
tegutsenud vähemalt 6 kuud enne taotluse esitamist. Taotleja võib
olla tegevusgrupi piirkonnast
väljastpoolt, kui tegevus viiakse ellu tegevuspiirkonna elanike
huvides, tegevuspiirkonnas teenust pakkuvalt või investeering
teostatakse PHKK piirkonnas.
Taotleja esitab ühe toetustaotluse taotlusvooru kohta.
Toetus määr: maks 20 000 € miin 2 000 €
MTÜ, SA ja omavalitsused kuni 90%
Õppereisid kuni 60%
Mikroettevõtted kuni 60%

II Meede Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Toetatavad tegevused( II meetmeleht + § 30)
 Kohaliku ajaloo-, kultuuri,- keskkonna-

vms teemaliste
sündmuste korraldamine, vastavatel sündmustel
osalemine

 Kohaliku ajaloo-, pärand- ja pärimuskultuuri,- elu-ja
looduskeskkonnaga seotud uurimustööde teostamine
 Õppereiside ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine
Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine
Koostöövõrgustike arendamine

II Meede Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Toetatavad tegevused( II meetmeleht + § 30)
Info ja teabematerjali koostamine ja publitseerimine
Tegevuste ja sündmuste elluviimiseks otseselt vajalike vahendite ja
inventari soetamine
NB! II meetme projektid on nn pehmed projektid ehk
ühisprojektid(vähemalt kaks organisatsiooni)

III Meede Elukeskkonna väärtustamine.
Eesmärk: Piirkonnas on väärtustatud, hästi korraldatud ja
kvaliteetne elukeskkond
Taotlejad: kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kohalikud
omavalitsused ja mikroettevõtted. Taotleja peab olema tegutsenud
vähemalt 6 kuud enne taotluse esitamist. Taotleja võib olla tegevusgrupi
piirkonnast väljastpoolt, kui tegevus viiakse ellu tegevuspiirkonna elanike
huvides, tegevuspiirkonnas teenust pakkuvalt või investeering
teostatakse PHKK piirkonnas.
Taotleja esitab ühe toetustaotluse taotlusvooru kohta.
Toetus määr: maks 50 000 € miin 2 000 €
Investeeringutel taristusse on toetuse määr kuni 60%
Mikroettevõjatele kuni 60%
Toetus kasumit mitte taotlevatele projektidele ning
uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks on kuni 90%(§ 34)

III Meede Elukeskkonna väärtustamine.
Toetatavad tegevused( III meetmeleht +§ 30)
- Investeeringud ehitistisse, taristusse,
varustusse, inventari ja vahenditesse

sisustusse,

seadmetesse,

- Investeeringuga seotud järelevalvetegevused (omanikujärelevalve,
muinsuskaitsejärelevalve)
- Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete
tegevuste teostamine(koolitused, turundustegevused jms)
- Piirkonna jaoks oluliste suuremahuliste(investeeringu toetus üle 50 000
eur) kolmanda meetme projektide (eelistatult ühisprojektide) ning
eelmisel perioodil ettevalmistatud projektide rahastamine läbi mitme
taotlusvooru on võimalik, kui taotluses on esitatud kogu projekti detailne
kirjeldus, etapid ning rahastamisallikad

Projektitaotluse dokumendid
Projekti avaldus esitatakse uues e-PRIA keskkonnas, kuhu lisatakse nõutud
dokumendid (vaata meetmelehed vastavalt meetmele + määrus)
- PHKK projektikirjelduse vorm 2019 – sh projektijuhi CV;
-Teostatavusplaan ja mõju analüüs uue/rajatava investeeringuobjekti puhul kui
investeeringu abikõlblik maksumus on üle 20 000 euro
suuremahuliste(investeeringu toetus üle 50 000 euro) ja mitme etapiliste
projektide puhul kogu investeerimisprojekti kohta detailne kirjeldus, etapid ning
rahastamisallikad;
- Äriplaan, kui investeeringu abikõlbulik kulu on üle 20 000 eur (I meetme
projektid)
- Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise
kulude kohta (eraldi dokumendina)

Projektitaotluse dokumendid
- Taotlusvoorule eelnenud majandusaasta KINNITATUD aruanne. (§ 27
8) taotleja on esitanud taotluse esitamise hetkeks äriregistrile viimase
majandusaasta aruande, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on
saabunud juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile
majandusaasta aruanne).
- Põhivara nimekiri põhivara soetuse korral
- Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu
esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a
usulised ühendused ja eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest
nähtub avaliku sektori toetuse osakaal
- Ühisprojektid – ühiste kavatsuste kokkulepe

Projektitaotluse dokumendid
- Koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument, koolitaja CV
- Ehitise puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve ( Pria xls vorm)
- Vastavalt investeeringu projekti iseloomule
projekteerimistingimused, ehitusluba, KOV kirjalik teavituskinnitus kiri. NB! Väljavõte
ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga § 37 lg 4 p 13
- ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav
ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade
paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel
kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest, kui taotleja on VKE, ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui projektitoetust taotletakse uue
põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks § 37 p 11
- Hinnapakkumus(ed) vastavalt määrusele (§ 33)

http://leaderph.eu/dokumendid/
ABIKS TAOTLEJALE
DOKUMENDID
MÄÄRUS
UUS! Maaeluministeeriumis oli muutmisel määrus „Kohaliku
tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.” Määruse muudatused
jõustusid 2. novembril 2018.a. Määrusega muudetud kujul
saab tutvuda siin. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4.
peatükist Projektitoetus.

Ehitamine ja ehitusluba/teatis
Peab olema ehitusluba või ehitusteatis(ehitusseadustikust
tulenevalt). Tuleb esitada (§ 37 lg 13) väljavõte ehitusprojekti
joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on
nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust
ehitusprojekti koostamiseks).
Toetus ehitamiseks võib sisaldada ka
- kuni 3% ehitustööde ABIKÕLBULIKUST maksumusest
omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemiseks (§ 30(1))
- kuni 10% ehitustööde ABIKÕLBULIKUST maksumusest
projekteerimistöödeks
(§ 30(1))

Ehitamine. Uus hoone. Omand
Uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune
maa olema projektitoetuse taotleja omandis või on selle
alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud
hoonestusõigus vähemalt kolmeks järgnevaks aastaks
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest kui
taotleja on VKE, või viieks järgnevaks aastaks kui taotleja ei
ole VKE. (§28 lg 2 punkt 2)
Selline ehitustegevus, mis ei võimalda pärast selle elluviimist
ehitist sihipäraselt kasutada (projekti eesmärkidele vastavalt)
EI OLE LUBATUD! §31 lg1 p22

Hinnapakkumused §33
UUS! PHKKle ei esitata eraldi võrdlevaid hinnapakkumusi
projektitoetuse taotlemisel! Tegevuse/Investeeringu
maksumust tuleb põhjendada PHKK projekti kirjelduse
vormil! See ei tähenda siiski, seda et hinnapakkumusi ei
tule võtta.
Kindlasti peab projekti toetuse saaja võtma
hinnapakkumused, mis vastavad
§33 nõuetele siis, kui ta alustab reaalsete kulutuste
tegemist projekti elluviimiseks. Võrdlevad
hinnapakkumused esitatakse PRIALE koos
maksetaotlusega!

Hinnapakkumused § 33
Kirjalikult taasesitatavas vormis

Hinnapakkumused

Hinnapakkumused sisaldavad
Hinnapakkumus sisaldab( §19 lõige 8):
◦ taotleja nime,
◦ hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid,
◦ hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva,
◦ hinnapakkumuse kehtivusaega
◦ toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja
käibemaksuga maksumust.
Ehitusseadustiku kohaselt ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku
ehitustegevuste puhul, kus ehitatavaks ehitiseks on ehitusseadustiku
mõistes hoone või hoone osa, peab saadud ehitise hinnapakkumus
sisaldama lisaks §19 lõige 9 loetelu.

Hinnapakkumused Riigihanked
RHS § 5. Hankija definitsioon
2) Avaliku sektori hankija on:
1) riik või riigiasutus;
2) kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohaliku
omavalitsuse üksuste ühendus;
3) muu avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutus;
4) sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või mille asutajatest rohkem kui
pool on käesoleva lõike punktis 2 või 3 nimetatud hankijad või mille nõukogu
liikmetest rohkem kui poole määravad punktides 1–3 nimetatud hankijad;
5) eraõiguslik juriidiline isik, mida põhiliselt rahastavad või mille juhtimisvõi
järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole määravad või mille juhtimist
muul viisil kontrollivad koos või eraldi käesoleva lõike punktides 1–3
nimetatud
hankijad või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi vastavad
isikud ja mis on asutatud eesmärgiga täita põhi- või kõrvaltegevusena
ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu

Hankija
Hankija RHS i§ 5 lõike 5 tähenduses on eraõiguslik juriidiline isik:
mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või
kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole
tööstuslikku ega ärilist iseloomu, ja
mida põhiliselt rahastavad või
mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem
kui poole määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad
kontrollivad koos või eraldi käesoleva lõike punktides 1–3
nimetatud hankijad või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi
vastavad isikud

JÄLGI RIIGIHANGETE SEADUST!
§ 14. Piirmäärad
Lihthanke piirmäär on:
1) asjade või teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
2) ehitustööde hankelepingu, teenuste kontsessioonilepingu, kaitse- ja
julgeolekuvaldkonna asjade või teenuste, välja arvatud lihtsustatud korras
tellitavate teenuste hankelepingu, ning võrgustikusektori hankija sõlmitava
asjade või teenuste hankelepingu korral 60 000 eurot;
3) kaitse- ja julgeolekuvaldkonna ehitustööde hankelepingu ning
võrgustikusektori hankija sõlmitava ehitustööde hankelepingu korral 300 000
eurot.
Riigihanke piirmäär on :
1. Asjade ja teenuste hankelepingu korral 60 000 eurot
2. Ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot

UUS! Mitteinvesteeringud §30
lg2 p7 ehk Ühisprojektid
Mitteinvesteeringuteks ehk pehmete tegevuste
elluviimiseks saab projektitoetust taotleda, kui need
on osa ühisprojektist, teadmussiirde projektist või
tegevusgruppide omavahelisest
koostööprojektist.

Ühisprojekt
Taotlejal peab olema vähemalt üks partner - füüsilisest
isikust ettevõtja või juriidiline isik §28 lg 3 p2
Ühisprojekti tegevused viiakse ellu kahe kuni nelja aastase
tegevuskava alusel. UUS! Tegevuste elluviimise ajakava tuleb
esitada vähemalt kuu või kvartali täpsusega.
UUS! Tuleb esitada ühisprojektis osalevate partnerite ühiste
kavatsuste kokkulepe. § 37 lg 4 p 10

Ühisprojekt
Ühisprojekti toetus makstakse välja toetuse
taotlejale §31 lg 1 p21
Ühisprojektis osalev partner ei saa esitada arveid
PRIAle toetuse väljamaksmiseks
Ühisprojekti partner võib olla hinnapakkuja

Ühisprojekt. Personalikulu
AINULT ühis-, teadmussiirde- või koostööprojekti raames
on abikõlblik projektiga seotud eksperdi või projektijuhi
töötasu (koos maksudega) ja kaudne kulu 15%.
TOETUST EI SAA projektijuhi brutotunnitasu, mis ületab 10
eurot ja projektijuhtimisega seotud personalikulu kokku, mis
ületab 20 % projekti abikõlblikest mitte-investeeringutega
seotud kuludest §31 lg 1 p 17. Personalikulule võib juurde
taotleda kaudset kulu 15% §32
TOETUST EI SAA, kui tegemist on KOV-i või riigiasutuse või
hallatava asutuse ametniku / töötajaga, kellele on projektiga
sarnased tööülesanded §31 lg1 p9

Toetatava tegevuse algusaeg
Taotleja ei või toetatava tegevuse / investeeringu tegemist
alustada varem, ega dokumendid selle kohta ei või
ollavarasemad kui KTG poolt projektitaotluse PRIA-le
esitamise päevale järgneval päeval §27 lg4

Tegevuse elluviimine - investeeringu
teostamine §42
Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab
PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda
tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta
kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise
otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2022.
Ühisprojekti korral tehakse tegevus ja esitatakse dokumendid
kalendriaastas kuni neljas osas kuni nelja aasta jooksul, kuid
hiljemalt 31.12.2022
Koostööprojekti korral tehakse tegevus ja esitatakse dokumendid
kalendriaastas kuni neljas osas kuni kolme aasta jooksul, kuid
hiljemalt 31.12.2022

Toetuse väljamaksmine §44
PRIA maksab toetuse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja kui
tegevused on nõuetekohaselt ellu viidud
Toetus makstakse välja 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste
dokumentide saamisest §44
Projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA
projektitaotluse rahuldamise otsusetäielikult või osaliselt kehtetuks

Toetuse kasutamisest teavitamine
Leader tähistus 2015-2020
Leader-teljest saadud toetuse abil rahastatud projekt või tegevus tuleb
tähistada Eesti Leader-logoga koos Euroopa Liidu Leader-logo ja Euroopa
Liidu embleemiga, mille all on tekst “Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse.
Vaata tähistamise kohta edasi: Maaelu arengu toetuse andmisest ja
kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem
kord perioodil 2014–2020.

Taotluse koostajale oluline:
Taotluse koostajale oluline:
e-PRIA - Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Ameti infoportaal
www.leaderph.eu
Meetmelehed
PHKK Strateegia
Kehtiv Maaeluministri määrus nr 11 Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus. Taotleja vaata alates peatükist 4!
Toetuse taotlemise, menetlemise ja hindamise kord
Hindamiskriteeriumid

TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
Põhja-Harju Koostöökogu projektijuht: Carmen Kressa
carmen@leaderph.eu,
www.leaderph.eu

