
 1 

            juhatuse protokoll               
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MULGIMAA ARENDUSKOJA STRATEEGIA MEEDE I  
 „ETTEVÕTLUSE TOETAMINE“ 

 
1. Meetme nimetus  
  I meede - ETTVÕTLUSE TOETAMINE 
2. Meetme eesmärk 
Toimib jätkusuutliku potentsiaaliga ettevõtlus. 
Ettevõtte kitsaskohad on leidnud lahenduse, ettevõtete ja piirkonna konkurentsivõime on 
tõusnud ning on loodud või säilitatud töökohad. 
Ettevõte on laiendanud tegevusi 
Ettevõtete töötajad on hea kvalifikatsiooniga ning koolitatud. 
Ühisturundus toetab tegevuspiirkonna ettevõtluskeskkonna arengut ja kliendikeskseid lahendusi 
 
3. Toetatavad tegevused 8 

Ettevõtluse toetamine: 
- põhivara soetamine; 
- välisturgudele suundumiseks ja ühisturundamiseks turundusplaani koostamine (taotleja 

poolt peab olema tagatud 5aastane sihipärane rakendamine, alus: § 36 punkt 3 lõige 5); 
- ettevõtte põhitegevusega seotud rakendustarkvara ja seadmete ost; 
- ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine (sealhulgas lammutamine); 
- veebilehe loomine; 
- tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi väljatöötamine, litsentsi omandamine (v.a 

riigilõiv) 
- infrastruktuuri (juurdepääsuteed, parklad, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid,  

kastmissüsteemid, elektrivarustus, telekommunikatsioon, investeeringud teedesse) 
ehitamine ja parendamine; 

- külastus- ja puhkeotstarbelistele objektidele lisandväärtuse andmine 
- investeeringuobjekti ettevalmistavad tegevused: projekteerimine s.h. haljastusprojekt 

(taotleja poolt peab olema tagatud 5 aastane sihipärane rakendamine, alus: Leader 
määrus 27.09.10 nr. 92 § 36 punkt 3 lõige 5) ja teehoiu kirjelduste koostamine, kui 
ehitusloa väljastamine ei eelda projekti olemasolu (Teeseadus §19 punkt 1 ja 2) 

- sise- ja välismessidel osalemine ja külastus; 
- infomaterjalide koostamine; 
- töötajate koolitusega seotud kulude katmine; 

 
 Abikõlblikud on järgmised kulud, vastavalt Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a 
määrus nr 92 § 26 punkt 1: 
1) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, abikõlbliku tegevuse või 
investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, kui 
projektitoetuse taotleja on käibemaksukohustuslane; 
2) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, abikõlbliku tegevuse või 
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investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, kui 
projektitoetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane; 
3) omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järelevalve 
tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti ehitustööde 
maksumusest.  
(3) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, 
majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Projektitoetuse 
taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.  

 

Abikõlblikud ei ole järgmised kulud, vastavalt Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a 
määrus nr 92 § 26 punkt 4: 
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud; 
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist 
«Käibemaksuseaduse» alusel või kui taotleja on kohalik omavalitsusüksus või muu avalik-
õiguslik juriidiline isik nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõike 3 punkti a 
tähenduses; 
3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil 
muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt 
suur kulu tegevuse mis tahes osale; 
4) sularahamaksed; 
5) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud 
kulu; 
6) õigus- ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulud; 
7) amortisatsioonikulud; 
8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud; 
9) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele ja kingitustele; 
10) erisoodustuselt «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks; 
11) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku 
kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on avalik teenistuja või 
riigi või kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on sarnased 
toetatava tegevusega; 
12) sõiduauto või muu mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud sellise 
mootorsõiduki, sealhulgas rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on kohaliku 
tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuse osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja; 
13) kulud, mis on seotud liisingulepingu sõlmimisega, intressidega, kindlustusega jms; 
14) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle projektitoetuse saajale; 
15) kohaliku omavalitsusüksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud; 
16) asendusinvesteeringu kulud; 
17) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud; 
18) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni 
määruse (EÜ) nr 1974/2006 artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega; 
19) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud projektijuhi tasu, sealhulgas 
projektijuhi lepingujärgne tasu või töötasu ja sellelt arvestatud sotsiaal- ja tulumaks ning 
kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed ;[RT I, 22.07.2011, 3 - jõust. 
25.07.2011]  
20) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui projektitoetuse taotleja on kohalik 
omavalitsusüksus, ettevõtja, seltsing või kohalik tegevusgrupp, välja arvatud koostööprojekti 
elluviimisega seotud projektijuhi tasu; 
21) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, alus: Leader määrus 27.09.10 nr. 92 § 26 
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punkt 21; 
22) kasutatud kaupade ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul. 
Lisaks: Ettevõtjate puhul ei toetata kasutatud seadme ostmist ja kapitalirendile võtmist ning 
mitterahalist omafinantseeringut. (Alus: Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus 
nr 92 § 26 punkt 2 ja § 29 punkt 1) 
4. Meetme sihtgrupp 
Ettevõtted, kuni 100 töötajat (s.h füüsilisest isikust ettevõtjad) 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende 
seos strateegiaga  
Strateegia meetme rakendamiseks on vajalik ettevõtluse arendamine piirkonnas, uute teadmiste 
ja innovatiivsete ideede toetamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja 
teeninduses ning luua uusi töökohti piirkonnas.  
Antud strateegia meede kannab endas Mulgimaa Arenduskoja I-teljest ja III- teljest 
läbipõimunud eesmärke. Antud strateegia meetme raames on tugevalt tunda ka piirkonna 
arengukavadest tingitud vajadust uute teenuste ja toodete järele, konkreetsete koostööprojektide 
ja ühisturunduse tekkimise järele. Strateegia koostamiseks läbi viidud küsitluse tulemusel selgus 
ettevõtluse arendamise vajadus ja töökohtade vähesus. 
6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim 
kaasa aitab 
Käesolev meede aitab täita Eesti maaelu arengukava 2007-2013 3. telje eesmärke 
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud artikli numbrile, mis käsitleb 
asjaomast meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II lisa 
kohaselt. 
kood 312 – Mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus (meede on käsitletav vähese tähtsusega 
abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 123 – põllumajandstoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine, toetusmääraga 
kuni 50%, sõltuvalt, millises piikonnas asub tootja ( meede on käsitletav vähese tähtsusega 
abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 121 – põllumajandusettevõtete moderniseerimine,  toetusmääraga 40-50%. (Kui taotleja 
on noorem kui 40 aastat on toetusmäär  50% ning kui taotleja vanus on 40  ja enam aastat, siis 
on toetusmäär 40%) 
kood 311 – mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (meede on käsitletav 
vähese tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
kood 313 – turismi soodustamine, (meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub vähese 
tähtsusega abi reeglitele) 
kood 321 – Põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale (meede on käsitletav vähese 
tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele) 
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 
Käesolev tegevusgrupi strateegia meede ei kattu Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013  
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 
2015. aastal Mulgimaa piirkonnas jätkavad tegevust olemasolevad ettevõtted (baasaasta on 
2010.a) tegevust ning 10 ettevõtte konkurentsivõimekus on tõusnud toetuse tulemusena 
2015. aastal Mulgimaa piirkonnas on loodud 3 uut ettevõtet. 
2015. aastal Mulgimaa piirkonna ettevõtete käive on kasvanud 15% 
2015. aastal Mulgimaa piirkonna ettevõtete klientide arv on suurenenud 15% 
2015. aastal Mulgimaa piirkonda on lisandunud 12 uut täistööajaga töökohta ning  8 hooajalist 
töökohta 
2015. aastal on Mulgimaa piirkonnas elavate inimeste rahulolu on tõusnud (baasaasta on 
2007.a) 
Aastaks 2015 piirkonna elanike väljaränne on pidurdunud (baasaastaks on 2010.a)  
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Aastaks 2015 on piirkonna elanike sissetulekud tõusnud (baasaastaks on 2010.a) 
10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 9 

Projektitoetuse taotleja peab Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus nr 92 § 23 
esitatud nõuetele. 
Kavandatava tegevuse või investeeringu tegemist ei või alustada varem ja investeeringu 
tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui PRIAle taotluse esitamise 
päevale järgneval päeval.  
Enne PRIA poolse projektitoetuse rahuldamise otsust tehtud tegevused või investeeringud, mis 
on saanud PRIA poolt mitterahuldatud vastuse, on tehtud omal vastutusel ja neid tegevusi või 
investeeringuid ei toetata. 
Üks taotlus võib hõlmata mitut tegevust. 
Projektitoetuse taotleja ei saa taodelda ühes ja samas voorus samaaegselt toetust projekti 
ettevalmistavatele töödele ja projekti elluviimiseks vajaminevatele tegevustele. 
 
Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja järgmised dokumendid: 
1) Projektitoetuse taotleja esitab projekti kirjelduse paberkandjal ja elektroonselt (Word failina); 
2)Ettevõtja (s.h FIE) esitab vormikohase äriplaani (Lisa 2); 
3) Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus nr 92  lisas 5 toodud vormi kohane 
avaldus (PRIA taotlusvorm) ning antud avaldusele märgitud projektitoetuse taotluse 
asjakohased seirenäitajad, mis on toodud antud määruse lisas 6; 
4) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri; 
5) äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud 
majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, kui nimetatud 
aruanded ei ole esitatud äriregistrisse; 
6) füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta 
bilansi ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist 
raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise 
vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri; 
7) Alustava äriühingu puhul tegevuskava (tegevuskava võib sisalduda ka äriplaanis, sellisel 
juhul esitada vabas vormis teadis, et alustava ettevõtte tegevuskava sisaldub äriplaanis); 
8) rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 «Vähese tähtsusega abi teatise esitamise 
kord ja vorm» lisas toodud vormi kohane teatis jooksval majandusaastal ja kahel eelmisel 
majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta, kui taotletakse projektitoetust kolmanda 
telje eesmärkide saavutamiseks või nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a 
alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv sätestatud toetust, mis on käsitatav vähese 
tähtsusega abina; 
9)LEADER määruse lisas 7 toodud vormi kohane teatis ühisturuga kokkusobiva piiratud 
summas antava riigiabi saamise kohta, kui taotletakse projektitoetust kolmanda telje eesmärkide 
saavutamiseks või nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja 
punkti b alapunktides iii ja iv sätestatud toetust, mis on käsitatav vähese tähtsusega abina; 
10) ettevõtja puhul, kes taotluse esitamise ajaks ei ole «Raamatupidamise seaduse» kohaselt 
pidanud koostama majandusaasta aruannet, tegevus-, bilansi ja kasumiaruande ärakiri või 
raamatupidamisregistrite alusel koostatud tulude ja kulude koonddokumendi ärakiri; 
11) Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus nr 92 § 27 lõigetes 1 ja 5 nimetatud 
juhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse ärakirjad ning § 27 lõikes 2 nimetatud juhul 
vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakiri või kavandatava tegevuse eeldatav maksumuse 
arvestus kululiikide kaupa; 
12) ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see 
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on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt; 
13) ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos ehitusprojekti 
seletuskirjaga; 
14) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar 
või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse 
või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA 
poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, ning hoone püstitamise korral kuulub selle alune maa 
taotleja omandisse või on sellele taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks 
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
15) ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta seisuga põhivara nimekiri 
või põhjendatud juhul väljavõte nimekirjast, kui taotletakse toetust investeeringu tegemiseks. 
Põhivara nimekiri peab kajastama andmeid põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja 
jääkväärtuse kohta; 
16) kui toetust taotletakse koodi 312 alt, siis esitab ettevõtja vabas vormis allkirjastatud teatise   
mikroettevõtetele esitatavatele nõuetele vastamise kohta (töötajaid alla 10-ne ja bilansimaht 
kuni 31 293 200.-). 
17) Äriühingu tööliste nimekiri taotluse esitamise seisuga. 
18) Äriregistri registrikaardi koopia (B-kaardi koopia) 
19) Projektitoetuse taotleja esitab vabas vormis kinnituskirja, et tal ei ole projektitoetuse 
taotluse esitamise ajal riikliku maksu maksuvõlga või riikliku maksu maksuvõla tasumine on 
ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt ja 
puuduvad kohalikud maksuvõlad ( s.h. Mulgimaa Arenduskoja liikmemaksud). ning , et tema 
suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust  
20) projektitoetuse taotluse seose korral muude arengukavadega, tuleb esitada väljavõte seotud 
arengukavast (mitte kogu arengukava). 
21) põhikiri 
Lisaks: projektitoetuse saaja esitab ehitise valmimisel PRIA-le koos kuludokumentidega ka 
ehitise kasutusloa. 
11. Toetuse maksimaalsed suurused ja määrad 
Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta voorus on 40 000 eurot.  
Minimaalne toetus taotleja kohta voorus on 1300 eurot.  
Programmiperioodi jooksul (2011-2015) ei või ühe taotleja toetus ületada 70 000 eurot . 
Taotleja peab arvestama, et toetuste eraldamisel lähtutakse strateegiasse kavandatud iga 
omavalitsuse piirkondlikust eelarvest. 
Projektitoetuse taotleja võib esitada ühes voorus ühte meetmesse ühe taotluse.  
Projektitoetuse määr (alus: Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määrus nr 92 § 28): 
1)Projektitoetust antakse ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest; 
2) kood 121- puhul 40-50 % tehtavate abikõlblike investeeringute summast (Kui taotleja on 
noorem kui 40 aastat on toetusmäär  50% ning kui taotleja vanus on 40  ja enam aastat, siis on 
toetusmäär 40%) 
3) Kood 123-  kuni 50% abikõlblikest kuludest (metsanduse osas piirdub selle koodi raames 
toetus mikroettevõttega)  
4) Mootorsõiduki ostmiseks ja kapitalirendile võtmiseks projektitoetuse taotlemise korral 
antakse ettevõtjale toetust kuni 40% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest. 
 


