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Statuut - väikeprojektide taotlusvoor
Taotlusvooru eesmärk on pakkuda Saare maakonnas tegutsevale mikro- või väikeettevõttele
oma arengutakistuste ületamiseks vajaduspõhist probleemilahendust koostöös ekspertidega.
Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus ettevõtjal tegevus ellu viia Saarte Koostöökogu
(SKK) poolt toetatuna.
SKK kui „vihmavari“ võtab endale administreerimise koormuse, olles ise projekti põhitaotleja ja
rahastades erinevaid alamprojekte. SKK kui „vihmavari“ vastutab tegevuste abikõlblikkuse,
rahastuse ning aruandluse eest PRIA- ga. Taotleja kohustus on lubatud tegevused ellu viia.

Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus
1. Taotlemine
1.1 Taotlejaks saab olla Saare maakonnas (vähemalt 1a tegutsenud) mikro – ja
väikeettevõte.
2. Väikeprojekte saab esitada järgmiste valdkondade raames:
2.1 digitaalsete ökosüsteemide monitooring ja arendamisega seotud konsultatsioonid (sh.
veebilehe lähteülesanne, optimeerimine ja arendamine, SEO audit ja strateegia,
veebipoe platvormi ja veebi sisuhaldussüsteemi valikud ja seadistused,
sotsiaalmeediakanalite valik, turundusstrateegiad jms.)
2.2 meediaplaneerimine - lähteülesannete koostamine, seadistused, haldus ja analüütika.
kampaaniate loovlahendused, sotsiaalmeedia haldus;
2.3 toote/teenuse arendusega seotud konsultatsioonid ja prototüüpimise protsess
(retseptuuri väljatöötamine, pakendilahendused, toote/teenuse testimine potentsiaalse
sihtrühma seas, kestvus- jt. laborikatsed jms);
2.4 müügivõrgustiku laiendamisega seotud konsultatsioonid (sh. sihtturgude ja
müügikanalite määratlemine, messidel osalemise osalustasud ja eksponentide transport,
infotarvikud jms);
2.5 firma logo, toodete, brändingu, copywrite´i ja visuaalse identiteedi loomisega seotud
konsultatsiooniteenused;
2.6 märgiste sertifitseerimisprotsess (CE, öko, jt. märgised, auditid, ekspertnõu jms.);
2.7 muud ettevõtte kitsaskoha kõrvaldamisele suunatud konsultatsioonid.
s
3. Taotlemine
3.1 Taotlejaks saab olla Saare maakonnas (vähemalt 1a tegutsenud) mikro – ja
väikeettevõte;
3.2 Sama-aegselt võib üks taotleja osaleda meetmes ühe projektiga. Kui taotleja on saanud
käesolevast projektivoorust toetust, siis õigus uue projekti esitamiseks tekib peale
eelneva projekti tegevuste lõpetamist.

4. Taotlemise tingimused.
4.1 Tegevuse läbiviimisele toetuse taotlemiseks tuleb esitada (SKK) vastavasisuline
vormikohane sooviavaldus ja eelarve (projektitaotluse eelarve kulude tõendamiseks
esitatakse koos taotlusega hinnapakkumine/hinnapakkumised);
4.2 Taotleja võtab endale vastutuse kogu taotluse aluseks oleva tegevuse korraldamise eest
- sisulise poole planeerimine ja läbiviimine, eelarve jälgimine jms;
4.3 Taotlust saab esitada ja tegevuste elluviimise aeg peab jääma vahemikku veebruar 2021
– veebruar 2022 või kuni toetuse eelarve (50 000 eur) täitumiseni.

5. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
5.1 Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud teenuse
lõppmaksumus (käibemaksuga);
5.2 Projektitoetust võib taotleda vaid “pehmete” tegevuste (koolitus, konsultatsioon jt)
elluviimiseks (ei rahastata investeeringuid materiaalsesse ja mittemateriaalsesse
põhivarasse) vastavalt ülaltoodud loetelule.
5.3 Projektitoetusel ei ole minimaalse ja maksimaalse summa piiri . Tegevust toetatakse
minimaalselt 50% toetusmääraga;
5.4 Projektijuhtimise tasu ei toetata;
5.5 Ei toetata kulusid meenetele, auhindadele ja kingitustele, riigilõivudele;
5.6 Planeeritav kulu on mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik.
6. Taotluse läbivaatamine
6.1 SKK juhatus otsustab taotluses kirjeldatud tegevuste vajalikkuse põhjenduse ja eelarve
sobivuse alusel soovitud tegevuste elluviimise rahastamise ning kinnitab taotlejale
eelarve tegevuste läbiviimiseks. Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat infot ning
kaasatakse projektipartner (Saaremaa Arenduskeskus).
6.2 SKK annab taotlejale otsusest teada ning taotleja võib alustada tegevuste elluviimisega
kohe peale koostööleppe sõlmimist SKK-ga.
On oluline, kas ja kuidas planeeritud tegevus:
-

toetab kohaliku väiketootmise ja teenuste arendamist, fookuses on piirkonna eripäral
baseeruv ettevõtlus
toetab uuenduslike lahendusi

- toetab tootearendust, mis on suunatud kohalike toodete senisest ulatuslikumale
väärindamisele.

7. Tegevuste elluviimine
7.1 Enne projekti tegevustega alustamist koostatakse ja allkirjastatakse Koostöölepe, milles
kinnitatakse projekti tegevused, eelarve, kulutuste jagamine, informatsiooni
konfidentsiaalsus;
7.2 SKK esitab taotlejale ettemaksu arve, mis on omaosalusega võrdne summa projektis.
Põhiarve esitatakse projekti lõppemisel (akteeritud teenus);
7.3 Toetusega elluviidavate tegevuste eest esitab teenusepakkuja arved otse SKK-le.
Võimalikud eelarvevälised lisakulud katab taotleja omavahenditest.

7.4 Rahastatud tegevuste puhul ning vabade eelarvevahendite olemasolul on võimalik
täiendav eelarve mahu suurenemine kuni 25%.
7.5 SKK omalt poolt nõustab projekti sisulist poolt, aitab sündmuse turundamisel, teostab
maksed teenuste pakkujatele ja teeb aruandluse PRIA-le.
8. Üldsätted
8.1 SKK juhatusel on õigus statuuti jooksvalt täiendada. Kehtiv statuut ja muudatuste ajalugu
on kajastatud SKK kodulehel;
8.2 Projektitoetuse andmisel võetakse arvesse komisjoni määrus (EL) nr 1407/2013, milles
käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese
tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8), artiklis 5 sätestatud erinevateks
eesmärkideks antava vähese tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.
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