
MEEDE 1: KOHALIKU ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE 

Meetme rakendamise eesmärk: 

Piirkonnas on mitmekesised kohapealsed teenused ja tooted ning vaba aja veetmise 

võimalused. 

Meetme rakendamise soovitud tulemus: 

Ettevõtjate poolt on piirkonda loodud uusi kohapealseid teenuseid ja tooteid ning parendatud 

olemasolevaid (sh turismitooted ja -teenused). Loodud on uusi kohapealseid töökohti. 
 

MEEDE 1 KOHALIKU ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE 

Vastab strateegia 

eesmärgile 

Piirkonnas on mitmekesised kohapealsed teenused ja tooted 

ning vaba aja veetmise võimalused 

 
Toetatavad valdkonnad 

1) Uute ja olemasolevate kohalike teenuste arendamine 

2) Turismi arendamine 

3) Kohaliku väiketootmise arendamine 

Meetme osakaal kogu 

rahastusest 

36% 2015–2021; 

41% Ülemineku perioodi eelarve 2021–2022 

 

Abikõlbulikud tegevused 

Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määruse nr 

1305/2013 1 artiklile nr 

14, 17, 19, 20, 35 

▪ Investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja 

seadmetesse 

▪ Investeeringuga seotud järelevalvetegevused 

(omanikujärelevalve, muinsuskaitsejärelevalve) 

▪ Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete 

tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms) 

▪ Projekteerimine juhul, kui on ehituse osa (alates 

põhiprojektist) 

 

 

 
Mitteabikõlbulikud 

tegevused 

▪ Investeeringut ettevalmistavad tegevused (projekteerimine 

eraldiseisva tegevusena, kinnistu ost jms) 

▪ Investeeringuga otseselt mitteseotud pehmed tegevused 

(üldharivad koolitused jms) 

▪ Projektijuhtimine 

▪ Vabatahtlik töö 

▪ Kõik muud mitteabikõlbulikud tegevused, mis tulenevad 

Leader määrusest 

Toetuse saajad 
Mikroettevõtted, väikeettevõtted, kolmanda sektori 

organisatsioonid (MTÜd, SAd) 

 
 

Nõuded taotlejale ja 

toetuse saajale 

▪ Nõuded taotlejale ja toetuse saajale tulenevad kehtivast 

LEADER määrusest. 

▪ Projekti kirjeldus Põhja-Harju Koostöökogu vormil 

▪ Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud enne 

taotluse esitamist. 

▪ Taotleja võib olla tegevusgrupi piirkonnast väljastpoolt, kui 

tegevus viiakse ellu tegevuspiirkonna elanike huvides, 

 

 

 
 

1            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&from=ET 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32013R1305&amp;from=ET


 

 tegevuspiirkonnas teenust pakkuvalt või investeering 

teostatakse PHKK piirkonnas. 

  Taotleja saab esitada ühe taotluse taotlusvoorus 

Maksimaalne ja 

minimaalne 

toetussumma 

• 65 000  eurot 

• 2000 eurot 

 
Toetuse maksimaalne % 

▪ Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid - kuni 

60% 

▪ Väikeettevõtted 20% 

 

 
Indikaatorid ja 

sihttasemed 

Tulemusmõõdik ja soovitud sihttase: 

▪ loodud kohapealsete töökohtade arv: 15 uut töökohta 

Väljundmõõdik ja soovitud sihttase: 

▪ uute/parendatud kohalike teenuste/toodete arv piirkonnas (sh 

turismitooted): 20 uut/parendatud kohalikku teenust/toodet 

 


