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Taust ja rahastatavate tegevuste eelarved 
Eesti maaelu arengukava 2014–2020 (MAK) pikendati 2 aasta võrra, 
mistõttu pikeneb ka LEADER meetme rakendamine aastateks 2021 ja 2022.

Tegevusgrupi nimi Kohaliku tegevusgrupi toetus 
ja LEADER projektitoetus 
kokku eurodes 2021-2022

Arendustegevus 
meetmetesse (80%)

2021.a tegevuste 
eelarve

MTÜ Saarte 
Koostöökogu

1 777 474,21 € 1,36 miljonit 300 000€

Ettevõtlus 150 000 €

Kogukonna areng 150 000 €

2021.a fookus: Väiksem toetus, suurem omaosalus, lihtsam hindamine
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MEEDE 1 – Ettevõtluse arendamine
ETTEVÕTETE KONKURENTSIVÕIME SUURENDAMINE JA ÜHISTEGEVUS

➢Toetatav tegevus: vajadusepõhised ja kitsaskohta lahendavad investeeringud ja ettevõtete 
ühistegevust arendavad tegevused.

➢Keda ootame: Taotlejad kõik VKE (Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted), kolmanda sektori 
organisatsioonid (sh. MTÜ ja SA); kohalikud omavalitsused

Oluline pole juriidiline vorm, milles taotleja tegutseb, vaid fakt, kas tegeletakse korrapärase

majandustegevusega. Osaühingud, aktsiaseltsid, füüsilisest isikust ettevõtjad, täisühingud, 
usaldusühingud, tulundusühistud; kolmanda sektori organisatsioonid (sh. MTÜ ja SA); kohalikud 
omavalitsused

➢Üks taotleja saab ühte meetme vooru esitada ühe taotluse

➢Taotlusele eelnev nõustamine on väga soovituslik

https://docplayer.ee/116288419-Vke-definitsioon.html
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Rahalised võimalused 
➢ Meetme eelarve 150 000 eurot

➢ Toetuse suurus minimaalselt 2000 eurot ja maksimaalselt 15000 eurot ettevõtte kohta

➢ Toetus kuni 40% investeeringutele ja tegevustele. Toetus kuni 30% sõiduki ostmiseks ja liisimiseks 

➢ Taotleja omaosalus peab olema vähemalt 2000 eurot

➢Projektitoetuse minimaalne määr on 15%

Investeering maksumus kokku Toetus Omaosalus

37500€ 15000 (40%) € 37500-15000= 22500 €

5000€ 2000 (40%) € 3000€

3500€ 1500 € (ei ole min.summa) 2000€

6667€ 2000 € (30% sõiduk) 4667€

Projekti maksumus Toetus Omaosalus

100000 15000 (15%) 85000
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Toetatavad tegevused  ja kulud
Investeeringuprojekt

➢ investeeringud tootmis – ja teenuse pakkumise protsessi ja taristusse;

➢ investeeringud ettevõtte tegevuste mitmekesistamiseks;

➢ investeering terviklikku tootearendusse (sh. uuringud, koostöö teadusasutustega jm);

PS! Investeeringuobjekt peab asuma tegevuspiirkonnas (Kuressaare ei ole ok)

• ehitamine, rekonstrueerimine. Investeeringu elluviimiseks vajalik eeltöö ehk projekteerimine (kuni 
10%) ja ehituse järelevalve (kuni 3%) ainult ehitustööde osana!

• taristuinvesteeringud (elektriga varustatuse, veevarustus-ja kanalisatsioonivõrgu, uue põlvkonna elektroonilise 
side juurdepääsuvõrgu ja juurdepääsuteed )

• masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud. 

• maastiku, vee- ja mootorsõiduk, kui eesmärk on teenuse pakkumine piirkonnas (v.a sõiduauto)

• tootearendus toodete ja teenuste arendamisel ning sellega seotud patendid, litsentsid, autoriõiguse 
ja kaubamärgi omandamine. 

PS! Lubatud on kasutatud seadmed ja sõidukid määruse nõuetest tulenevatel tingimustel!
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Toetatavad tegevused  ja kulud
Ühisprojekt

➢ ettevõtjate ühine turundustegevus eesmärgil siseneda laiematele turgudele toodete ja teenustega.

❖ Ühisprojekti tegevustesse on kaasatud vähemalt kaks partnerit (üks on taotleja + vähemalt 1 partner, 
juriidilised isikud). 

❖ Ühisprojekt viiakse ellu vähemalt ühe aastase tegevuskava alusel, kuid tegevused peavad lõppema 
hiljemalt 31.12.2024

❖ Abikõlblikud kulud on töö, teenuse ja väiketarvikute ostmine. Ühisprojekti koosseisus võib taotleda 
toetust ka investeeringutele.

❖ ühiste kavatsuste kokkulepe, kus on tegevuskava elluviimise ajakava (tegevused kavandatud ühtlaselt 
ja min kvartaalse täpsusega)

❖ Projektijuhtimine kuni 20% tegevuse elluviimise kuludest ja projektijuhtimise kaudsed kulud kuni 15% 
projektijuhtimise kuludest või projektijuhtimisteenus kuni 20% tegevuse kuludest. Keskmine br
tunnitasu kuni 10eur.

❖ Ühisprojektis osaleva partneri kulud ei ole abikõlblikud, aga partner võib olla hinnapakkuja ja tööde 
teostaja. 



MEEDE 1 – mida meetmes ei toetata
Kulud, mis ei ole abikõlblikud, on toodud Maaeluministeeriumi määruses, SKK strateegias 
ning rakenduskavas.

Määrusest tulenevalt:

• Maa ja ehitise ost ei ole toetatav

• Km kui taotleja on km-kohustuslane;

• Sularahamaksed, riigilõiv, panga teenustasud, raamatupidamisteenus

• Annetused, auhinnad, meened, kingitused

• Sõiduauto ostmine ja liisimine

• Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud;

• Ehitusmaterjali ostmine ilma ehitustegevuseta

• Projektijuhi kulu, kui projektijuht on ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või 
riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on 
sarnased toetatava tegevusega. Projektijuhi kulu, kui taotlejaks on KOV
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MEEDE 1 – mida meetmes ei toetata
SKK strateegia kohaselt ei toetata:

➢ majutusettevõtte ehitamine, parendamine ja sisustamine statsionaarse põhivaraga;

➢ püsikulude tüüpi kulutused (palgakulud, ülalpidamiskulud, päikesepaneelid vaid elektri tootmiseks jne). 

➢ tegevused, mida toetatakse teistest toetusmeetmetest. Eesmärk, et Leader meede ei dubleeriks vaid täiendaksid teisi olemasolevaid meetmeid. 

Meetmelehe kohaselt ei ole toetatav:

❖ ürituste ja kampaaniate korraldamisega seotud kulud

❖ teostatavusuuringud

❖ õppereiside korraldamine, külaliste vastuvõtuga seotud kulud.

❖ koolitused (korraldamine ja osalemine) . Koolitustel osalemine on toetatav EES (Edukas ja Ettevõtlik Saaremaa) Vihmavarju programmi kaudu. www.ees.ehtne.ee

❖ veebiarendus ja turundus. Antud tegevus on toetatav EES (Edukas ja Ettevõtlik Saaremaa) Vihmavarju programmi kaudu. www.ees.ehtne.ee

❖ tootearendus (pehme tegevus, konsultatsioonide käigus lahendatav). Antud tegevus on toetatav EES (Edukas ja Ettevõtlik Saaremaa) Vihmavarju programmi kaudu. 
www.ees.ehtne.ee

http://www.ees.ehtne.ee/
http://www.ees.ehtne.ee/
http://www.ees.ehtne.ee/


Nõuded taotlejale
• Ei tohi olla riiklikku maksu võlga või peab see olema ajatatud ja ajatatud 

osamaksed tähtaegselt tasutud;
• Ei tohi olla saanud ega samal ajal taotleda toetust sama kulu kohta 

riigieelarvest ega EL fondidest ega mujalt.
• Tagasi küsitud toetuse korral peab see olema tagasi makstud
• Ei tohi olla algatatud likvideerimismentlust ega välja kuulutatud pankrotti
• Taotluse esitamise hetkeks peab olema taotleja esitanud äriregistrile 

viimase majandusaasta aruande, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on 
saabunud (juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile 
majandusaasta aruanne);

• Tegemist ei tohi alustada varem ja ka arved või olla väljastatud varem kui 
järgmisel päeval peale SKK poolt kinnitatud projektitaotluse PRIAsse 
edastamist (meie üldkoosolek kinnitab paremusjärjetuse, mille SKK edastab 
PRIAsse)



Nõutavad dokumendid
Vastuvõtt e-prias 06.10-13.10 kl 16.00

PRIA avaldus – e-prias täidetav, sh kulupõhine eelarve

SKK nõuab lisaks:

- SKK taotlusvorm – sisu täpsemaks lahti kirjutamiseks ja eeldatava tulemuse lahti kirjutamiseks

- Finantsprognoos 5 aastaks v.a ühisprojekt turundustegevus

- Ehitiste ehitamise ja rekonstrueerimise puhul asendiplaan ja eskiisjoonised, kirjeldus ning omavalitsuse 

kinnituskiri

- 1 hinnapakkumine või väljatrükk internetist (ei ole tingimata siduvad tegevuse elluviimiseks)

https://skk.ee/leader/taotlemine-ja-taotluste-menetlemine




Taotluse menetlemine

Vastuvõtt e-prias 06.10-13.10 kl 16.00

SKK sisuline ja tehniline kontroll, järelepäringud. Muudatusi saab teha 
kuni 05.11

08.11 taotlused tehakse hindajatele kättesaadavaks

15.11 taotluste hindamine (tõenäoliselt ilma suulise esitlemiseta)

18.11 või 19.11 SKK üldkoosolek kinnitab tulemused ja 
paremusjärjestuse

22.11 esitame taotlused PRIAsse

Alates 23.11 tohib tegevustega alustada



Investeering Nõuded Vajalikud dokumendid

Ehitamine, parendamine, 
rekonstrueerimine (av kasutuses olev 
ehitis)

Sihipärane kasutus (kasutusluba või 
kasutusteatis)
Uue hoone püstitamisel peab maa 
olema taotleja omandis või on seatud 
hoonestusõigus.

Omandit või kasutamise õiguslikku alust 
tõendav dok; Ehitusprojekt (joonised ja 
seletuskiri);KOV kinnitus v pr.tingimused 
/ehitusteatis/ehitusluba; väh 1 
hinnapakkumus, Kat tunnus, ehitisreg nr

Projekteerimine ja ehituse järelevalve, 
muinsuskitse eritingimuste 
koostamine

Ainult ehitustööde osana – projekt. 
kuni 10% ehitustööde maksumusest, jv 
kuni 3%

Kirjeldus, asendiplaan, eskiisjoonised jm 
asjakohane materjal; väh 1 
hinnapakkumus

Kiire interneti valguskaabli paigaldus Maa kasutusvalduse leping Väh 1 hp

Masina, seadme, sisseseade soetus v 
liisimine; sellega seotud patendi, 
litsentsi, kaubamärgi, tarkvara soetus

Masin v seade võib olla kasutatud.
Kasutatud masinal v seadmel kinnitus, 
et pole varem saanud toetust ning uue 
seadme hinnapakkumus

Paigaldataval seadmel omandit või 
kasutamise õiguslikku alust tõendav dok; 
väh 1 hp

Taristuinvesteeringu ehitamine, nende 
juurde kuuluvad seadmed, võrguga 
liitumine

Liitumine kuni üksiktarbija 
liitumispunktini

Omandit või kasutamise õiguslikku alust 
tõendav dok; KOV kinnitus, joonised, 
asendiplaan; väh 1 hp

Maastikusõiduki, veesõiduki (v.a 
laeva), mootorsõiduki ostmine ja 
liisimine

Sihtotstarve peab olema teenuse 
osutamine tegevuspiirkonnas.
Taotleda ei saa KOV. Sõiduauto pole ok

Eriotstarbeline sõiduk võib olla ka 
kasutatud
Väh 1 hp

Tootearendus Terviklik tootearendus (sh. koostöö 
teadusasutustega, litsentsid, patendid

Hinnapakkumus, 
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MEEDE 2 – ELUJÕULISTE KOGUKONDADE ARENDAMINE JA 
ELUKESKKONNA PARENDAMINE

Meetme eelarve 150 000 eurot

Vajadusepõhised investeeringud ja tegevused kitsaskohtade 

lahendamiseks.

Toetuse min suurus on 1250 eurot ja max suurus 7500 eurot 

Toetuse määr on maksimaalselt kuni 75% ja taotleja omaosalus peab 

olema vähemalt 1250 eurot

Taotluseid saab e-prias esitada 6. oktoobrist – 13. oktoobri kl 16.00-ni



Kes saab olla taotleja?

- kolmanda sektori organisatsioonid, sh MTÜ ja SA; 

- kohalikud omavalitsused; 

- ettevõtted (VKE) sh osaühingud, aktsiaseltsid, füüsilisest isikust 
ettevõtjad, täisühingud, usaldusühingud, tulundusühistud; 

- seltsingud LEADER määruses toodud tingimustel. (seltsinguleping on 
sõlmitud kirjalikult vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt 
viimase toetusosa väljamaksmisest; investeeringuid teha ei saa) 



Nõuded taotlejale
• Ei tohi olla riiklikku maksu võlga või peab see olema ajatatud ja ajatatud 

osamaksed tähtaegselt tasutud;
• Ei tohi olla saanud ega samal ajal taotleda toetust sama kulu kohta 

riigieelarvest ega EL fondidest ega mujalt.
• Tagasi küsitud toetuse korral peab see olema tagasi makstud
• Ei tohi olla algatatud likvideerimismentlust ega välja kuulutatud pankrotti
• Taotluse esitamise hetkeks peab olema taotleja esitanud äriregistrile 

viimase majandusaasta aruande, mille äriregistrile esitamise tähtaeg on 
saabunud (juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile 
majandusaasta aruanne);

• Tegemist ei tohi alustada varem ja ka arved või olla väljastatud varem kui 
järgmisel päeval peale SKK poolt kinnitatud projektitaotluse PRIAsse 
edastamist (meie üldkoosolek kinnitab paremusjärjetuse, mille SKK edastab 
PRIAsse)



Toetatavad tegevused
• Avalike teenuste arendamine (sh kogukonnateenused, sotsiaalne 

ettevõtlus);
• Kvaliteetse andmeside kättesaadavuse parandamine;
• Kogukonnahoonete parendamine, nende üleviimine 

taastuvenergialahendustele;
• Kogukonna kooskäimiskohtade loomine ja parendamine (NB! Ei toetata 

uute kogukonnahoonete loomist!);
• Kogukondade harimine ja elavdamine läbi ühistegevuse, kogukonna liidrite 

tunnustamine (ühisprojekt, teadmussiirde projekt)
• Avalike objektide korrastamine, pärandkultuuri väärtustamine;
• Piirkonna turvalisuse suurendamine;
• Noortele suunatud tegevused (vaba aeg, ettevõtlikkuse tõstmine, 

kogukonnaga sidumine jms)
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Meede 2 - Toetuse määr

Toetuse määr sõltub projekti iseloomust ning on piiritletud:

- kuni 75% elukeskkonna parandamiseks ja tegevuseks, mille puhul 

pole tegemist majandustegevusega ega ettevõtluse arendamisega;

- kuni 60% ettevõtjale ning ettevõtluse arendamiseks (NB! Ka juhul kui 

taotlejaks on mittetulundusühing, sihtasutus või kohaliku 

omavalitsuse üksus);



Näide

Tegevuste summa kokku 10000 eur

Max toetus 75% 7500 eur

Omaosalus 2500 eur

Tegevuste summa kokku 2500 eur

Max toetus 75% 1875 eur – lubat max 1250

Omaosalus 625 eur – lubat min 1250 eur

2500 eur, siis toetus 1250 eur ehk 50% ja omaosalus 1250 eur



Meede 2 - Toetuse määr, erisused (2)
- kogukonnateenuse  arendamiseks antakse projektitoetust kuni 75% SKK 

üldkoosoleku heakskiidul; (kogukonnateenus p 7.1.2)

- taristuinvesteeringu korral antakse projektitoetust kuni 60% investeeringu 
abikõlblikest kuludest. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks antakse projektitoetust kuni 75%;

- väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki ostmiseks ja liisimiseks kuni 30 %;

- teadmussiirde projekti elluviimiseks kuni 75% toetatavast tegevusest; 

Projektitoetuse minimaalne määr on 15% ja minimaalne omaosaluse 
summa on 1250 eurot!

Toetuse % arvestatakse investeeringu abikõlblikelt kuludelt!

https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/Strateegia_2015-2020/SKK_strateegia_2015-2024_kinnitatud_MUUTMISEKS____Loplik.pdf
https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/LEADER_vormid/Rakenduskava_meede2_kinnitatud_29.07.2021.pdf
https://skk.ee/fileadmin/media/dokumendid/LEADER_vormid/Rakenduskava_meede2_kinnitatud_29.07.2021.pdf


Meede 2 - Toetatavad investeeringud e 
põhivara investeeringud
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• Avalikus kasutuses oleva ehitise ehitamine, rekonstrueerimine ja seadmete 
soetus; 

• investeeringu elluviimiseks vajalik eeltöö ehk projekteerimine (kuni 10%) ja 
ehituse järelevalve (kuni 3%) ainult ehitustööde osana!

• investeeringu projekt ei saa sisaldada pehmeid tegevusi (nt 
projektijuhtimine, turundustegevused).

Ehitustegevus, mis ei võimalda pärast selle elluviimist ehitist sihipäraselt 
kasutada (projekti eesmärkidele vastavalt) EI OLE ABIKÕLBLIK!
Abikõlblikud on ka objektide tähistamiseks vajalikud kulud.

Ei toetata täiesti uute kogukonnahoonete ehitamist. Ei toetata investeeringuid 

digitaalsete ökosüsteemide loomiseks (kodulehed, e-poed, tarkvara soetus 

jms). Investeeringuobjekt peab asuma tegevuspiirkonnas (Kuressaare ei ole 

ok)



Investeering Nõuded Vajalikud dokumendid

Ehitamine, parendamine, 
rekonstrueerimine (av kasutuses olev 
ehitis)

Sihipärane kasutus (kasutusluba või 
kasutusteatis)
Uue hoone püstitamisel peab maa 
olema taotleja omandis või on seatud 
hoonestusõigus.

Omandit või kasutamise õiguslikku alust 
tõendav dok; Ehitusprojekt (joonised ja 
seletuskiri);KOV kinnitus v pr.tingimused 
/ehitusteatis/ehitusluba; väh 1 
hinnapakkumus, Kat tunnus, ehitisreg nr

Projekteerimine ja ehituse järelevalve, 
muinsuskitse eritingimuste 
koostamine

Ainult ehitustööde osana – projekt. 
kuni 10% ehitustööde maksumusest, jv 
kuni 3%

Kirjeldus, asendiplaan, eskiisjoonised jm 
asjakohane materjal; väh 1 
hinnapakkumus

Kiire interneti valguskaabli paigaldus Maa kasutusvalduse leping Väh 1 hp

Masina, seadme, sisseseade soetus v 
liisimine; sellega seotud patendi, 
litsentsi, kaubamärgi, tarkvara soetus

Masin v seade võib olla kasutatud.
Kasutatud masinal v seadmel kinnitus, 
et pole varem saanud toetust ning uue 
seadme hinnapakkumus

Paigaldataval seadmel omandit või 
kasutamise õiguslikku alust tõendav dok; 
väh 1 hp

Taristuinvesteeringu ehitamine, nende 
juurde kuuluvad seadmed, võrguga 
liitumine

Liitumine kuni üksiktarbija 
liitumispunktini

Omandit või kasutamise õiguslikku alust 
tõendav dok; KOV kinnitus, joonised, 
asendiplaan; väh 1 hp

Maastikusõiduki, veesõiduki (v.a 
laeva), mootorsõiduki ostmine ja 
liisimine

Sihtotstarve peab olema teenuse 
osutamine tegevuspiirkonnas.
Taotleda ei saa KOV. Sõiduauto pole ok

Eriotstarbeline sõiduk võib olla ka 
kasutatud
Väh 1 hp

Teostatavusuuringud On taotleja põhivara! Väh 1 hp



Toetatavad tegevused
1. Teadmussiirde projekt

Eesmärgiks on koolitus- ja teavitustegevus tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks ning 
ettevõtlikkuse tõstmiseks. 

• Koolitus- ja teavitustegevuste alla mahuvad täienduskoolitused, infopäevad, konverentsid, ettevõtte 
külastused, õpiringid, ettevõtlikkuse tõstmise alased koolitused noortele jms. 

• Teadmussiirde projekti pikkuseks on kuni 2 aastat ning piiratud ei ole isikute ring, kes võivad olla 
teadmussiirde projekti kasusaajateks.

Projektijuhtimine kuni 20% tegevuse elluviimise kuludest ja projektijuhtimise kaudsed kulud kuni 15% 
projektijuhtimise kuludest või projektijuhtimisteenus kuni 20% tegevuse kuludest. Keskmine br 
tunnitasu kuni 10 eur.

Abikõlblikud kulud on töö, teenuse ja kauba ostmine (ruumi rent, lektori kulu, õpitegevuseks vajalike 
materjalide kulu jne)



Toetatavad tegevused
2. Ühisprojekt

Eesmärgiks on ühise eesmärgi nimel tegevuste ühine elluviimine ehk ühistegevus.

⚫ Ühisprojekti tegevustesse on kaasatud vähemalt kaks partnerit (üks on taotleja + vähemalt 1 
partner, juriidilised isikud). 

⚫ Ühisprojekt viiakse ellu vähemalt ühe aastase tegevuskava alusel, kuid tegevused peavad lõppema 
hiljemalt 31.12.2024

⚫ Abikõlblikud kulud on töö, teenuse ja kauba ostmine. Ühisprojekti koosseisus võib taotleda toetust ka 
investeeringutele.

• ühiste kavatsuste kokkulepe, kus on tegevuskava elluviimise ajakava (tegevused kavandatud ühtlaselt 
ja min kvartaalse täpsusega)

• Projektijuhtimine kuni 20% tegevuse elluviimise kuludest ja projektijuhtimise kaudsed kulud kuni 
15% projektijuhtimise kuludest või projektijuhtimisteenus kuni 20% tegevuse kuludest. Keskmine br 
tunnitasu kuni 10eur.

Ühisprojektis osaleva partneri kulud ei ole abikõlblikud, aga partner võib olla hinnapakkuja ja tööde 
teostaja. 



Toetatavad tegevused
3. Kogukonnateenuse projekt

• Kogukonna vajadustest lähtuva kogukonnateenuse arendamiseks saab toetust taotleda, kui kogukonnateenus on 
kirjeldatud SKK strateegias.

• Kui taotletakse toetust enam kui 60%, peab kogukonnateenuse arendamise projekt olema vastu võetud SKK 
üldkoosoleku otsusega.

• Kogukonnateenuse arendamiseks võib taotleda toetust ka investeeringu tegemiseks

Kogukonnateenus - kogukonna liikmelt kogukonna liikmetele pakutav teenus, mis lähtub kogukonna vajadustest. Tegu on 
mittemateriaalse väärtusega, mis on suunatud külakogukondadele, kus tururegulatsioon mingites valdkondades ei toimi, 
arengule ja seal töökohtade loomisele. Kogukonnateenusteks võib teatud tingimustel lugeda näiteks avalikku kööki, 
lastehoidu, pesumaja jms. 

Korduma kippuma vead:
- Vaid vähestel juhtudel on tegemist kogukonnateenuste projektiga. Ära märgi SKK taotlusvormil ja PRIA avalduses  „ 

jah“ sinna ette;



Mitteabikõlblikud kulud
• Maa ja ehitise ost

• Km kui taotleja on km-kohustuslane;

• Sularahamaksed, riigilõiv, panga teenustasud, raamatupidamisteenus

• Annetused, auhinnad, meened, kingitused

• Projektijuhi kulu, kui projektijuht on ametnik või avalikus teenistuses 
töötav töötaja või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse 
töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;

• Projektijuhi kulu, kui taotlejaks on KOV

• Sõiduauto ostmine ja liisimine

• Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud;

• Ehitusmaterjali ostmine ilma ehitustegevuseta



Projektijuhtimise kaudsed kulud
Saab taotleda kuni 15% projektijuhtimise kuludest.

1) kulud bürootarvetele; 2) sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu; 
3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika üür, serverite, 
võrkude ja kontoritehnika hooldus- ja paranduskulud; 4) projektijuhi 
tööruumi üür või rent ja selle tööruumi kommunaalkulud, 
sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud ning ruumide koristamise 
kulud; 5) sõidukulud; 6) raamatupidamiskulud; 7) toetatava 
tegevuse elluviimisega seotud pangakonto haldamise kulud ja 
toetatava tegevuse elluviimisega seotud makse ülekandetasu. 

Neid kulusid ei deklareerita PRIAsse ega ka ei kontrollita.

Kui projektijuhtimine on ostetud teenusena, siis kaudset kulu taotleda 
ei saa!



Taotleja mitterahaline omafinantseering

MTÜ või SA

Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu 
tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata 
töö.

Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 9% mitterahalise 
omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringu 
abikõlblikest kuludest. 

Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on vabatahtliku tasustamata 
töö tegija tunnitasu määr kuni 4 eurot ning masinat, seadet või 
mootorsõidukit kasutades kuni 8 eurot. 

Tuleb pidada vabatahtliku tasustamata töö päevikut.



Nõutavad dokumendid
PRIA avaldus – e-prias täidetav, sh kulupõhine eelarve

SKK nõuab lisaks:

- SKK taotlusvorm – sisu täpsemaks lahti kirjutamiseks ja eeldatava tulemuse lahti kirjutamiseks

- Soetatavatel seadmetel vajadusel tasuvusarvutus (nt keraamikaahju soetamine külamajja)

- Finantsprognoos 5 aastaks – kui on tegemist majandustegevusega

- Ehitiste ehitamise ja rekonstrueerimise puhul asendiplaan ja eskiisjoonised, kirjeldus ning omavalitsuse 

kinnituskiri

- 1 hinnapakkumine või väljatrükk internetist (ei ole tingimata siduvad tegevuse elluviimiseks)

SA  - asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kui asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste registrist; 
MTÜ - mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga MTÜ liikmete nimekiri, (välja arvatud 
usulised ühendused) juhul, liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist; 
Eraõigusliku juriidilise isiku juhtimis- ja järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri juhul, kui see ei ole kättesaadav äriregistrist või 
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
Teave selle kohta, kas projektitoetuse taotleja täidab põhi- või kõrvaltegevusena ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku või 
ärilist iseloomu; 
Toetatava tegevuse alustamise majandusaasta planeeritav kogutulu, sealhulgas avaliku tulu prognoos või tegelik tulu juhul, kui taotlejaks 
on sihtasutus või eraõiguslik juriidiline isik



Taotluse menetlemine

Vastuvõtt e-prias 06.10-13.10 kl 16.00

SKK sisuline ja tehniline kontroll, järelepäringud. Muudatusi saab teha 
kuni 05.11

08.11 taotlused tehakse hindajatele kättesaadavaks

15.11 taotluste hindamine (tõenäoliselt ilma suulise esitlemiseta)

18.11 või 19.11 SKK üldkoosolek kinnitab tulemused ja 
paremusjärjestuse

22.11 esitame taotlused PRIAsse

Alates 23.11 tohib tegevustega alustada



Suur tänu kuulamast!

Kontaktid:

Terje Aus , 513 8767, terje.aus@skk.ee
Sulvi Munk, telefon 56 210 102, sulvi.munk@skk.ee
Koit Kelder, telefon 506 8287, koit@skk.ee

SKK koduleht: www.skk.ee
FB: saartekoostookogu

mailto:terje.aus@skk.ee
mailto:sulvi.munk@skk.ee
mailto:koit@skk.ee
http://www.skk.ee/
https://www.facebook.com/saartekoostookogu

