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. MIS ON LEADER?

• Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab
prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de
développement de l'economie rurale. Tõlkes tähendab see
"Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel".

• Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatus-programm,
mille eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas
läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel
partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.
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LEADER ÕIGE TÄHENDUS

• Kogukondade, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste 
ühine kokkulepe maapiirkonna arendustegevusteks.

• Altpoolt tulev initsiatiiv

• Sünergia kogukondades

• Ettevõtjate võrgustikud

• Kahjuks ülereguleeritud –

Euroopa Liidu direktiivid,

maaeluministeeriumi määrused,

PRIA nõuded
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LEADER EESTIS

 LEADER meede on üks Eesti maaelu arengukava (MAK) meetmetest.

 LEADER meetme eelarve on 10% MAK eelarvest.

 LEADER meede toimib läbi kohalike tegevusgruppide.

 Kohaliku tegevusgrupi moodustavad tegevuspiirkonna 
mittetulundusühingud, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused.

 Igal kohalikul tegevusgrupil on oma arengustrateegia, mis on 
valminud kohaliku algatuse kaudu.

 Kohaliku tegevusgrupi strateegia elluviimiseks eraldab 
maaeluministeerium MAK Leader meetme toetuse.

 Leader meetme toetuse makseagentuuriks on PRIA.
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JURIIDILISED ALUSED

Projektitoetuse taotlemise, menetlemise, hindamise ja elluviimise
nõuded tulenevad:

 Maaeluministri 23.10.2015 määrusest nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi
toetus ja LEADER-projektitoetus“, mille uus redaktsioon kehtib
alates 3.11.2017.

 Kohaliku tegevusgrupi poolt strateegia 2014-2020 meetmete kohta
kinnitatud projektitaotluste esitamise korrast ja tingimustest.
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INVESTEERINGUTE PROJEKT JA MITTEINVESTEERINGUTE PROJEKT

• Investeeringute projekt – inventar, seadmed, masinad,
ehitised, taristud, mootorsõidukid.

• Teadmussiirde projekt - koolitus- ja teavitustegevused
tegevusgrupi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks.
Seda saab taotleda koolituse ja/või teavitustegevuse teostaja.

• Ühisprojekt – kahe või enama juriidilise isiku poolt elluviidav
projekt, millel on vähemalt 2-4 aastane tegevuskava.

• Koostööprojekt – taotleja saab olla vaid Leader tegevusgrupp.
Projekti kinnitab tegevusgrupi üldkoosolek.

• Kogukonnateenuse projekt - kogukonna liikmetele pakutavad
teenused, millel on ettevõtluse jooned.
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PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU TOETUSMEETMED

Strateegia 2014-2020 sisaldab kolme meedet:

1. Ettevõtlusele hoo andmine

2. Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine

3. Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond
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PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA TOETUSMEETMED

Meede 1 Ettevõtlusele hoo andmine 

Eesmärgid:

• Toetada tegevuspiirkonna ettevõtete arengut ja
konkurentsivõimet ning uuenduslike lahenduste loomist ja
kasutamist.

Toetussumma ühe projekti kohta on kuni 30 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr MTÜdele, SAdele, KOVdele ja
ettevõtjatele on kuni 60% abikõlblikest kuludest ja minimaalne
määr on 15 %.9



PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA TOETUSMEETMED

Meede 2  Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine 

Eesmärgid :

• Vajalike teenuste senisest laiem pakkumine ning piisava arvu
pädevate kogukonnajuhtide olemasolu.

• Toetada uute ja vajalike teenuste käivitamiseks oluliste
investeeringute tegemist ning teenuste käivitamiseks vajalike
oskuste ja teadmiste omandamist.

Toetussumma ühe projekti kohta on kuni 20 000 eurot.

Projektide toetusmäärad MTÜd, SAd ja KOVid kuni 85%
abikõlblikest kuludest. Taristute puhul 60%. Ettevõtjad kuni 60% 
abikõlblikest kuludest. Minimaalne määr 15 %.
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PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA TOETUSMEETMED

Meede 3 Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond

Eesmärk :

• Senisest parema heakorraga ja turvalisem elukeskkond.

Toetussumma ühe projekti kohta on kuni 20 000 eurot.

Projektide toetusmäärad MTÜd, SAd ja KOVid kuni 85%
abikõlblikest kuludest. Taristute puhul 60%. Ettevõtjad kuni 
60% abikõlblikest kuludest. Minimaalne määr 15 %.
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MENETLUSKÄIK

• Taotlus esitatakse e-pria kaudu tegevusgrupile. (14 kalendripäeva)

• Tegevusgrupp kontrollib taotleja ja taotletava tegevuse vastavust strateegiale
ja meetme nõuetele ja teeb tehnilise kontrolli e-prias oleval kontroll-lehel.

• Taotluses puuduolevate andmete või dokumentide osas teeb tegevusgrupp
taotlejale päringu.

• Tegevusgrupp esitab hindamiskomisjoni liikmetele taotlejate nimekirja, et
kontrollida hindamiskomisjoni liikmete mitteseotust taotlejatega.

• Hindamiskomisjoni liige teavitab tegevusgruppi seotusest projektitaotlejaga
haldusmenetluse seaduse §10 lg 1 tähenduses.

• Tegevusgrupi hindamiskomisjon loeb taotlusi ja taotleja tutvustab komisjonile
projektiideed.

• Hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotlusi e-pria keskkonnas. Hindamise 
tulemuse esitab hindamiskomisjon paremusjärjestuse ettepanekuna 
kinnitamiseks juhatusele või üldkoosolekule. (40 tööpäeva jooksul vooru lõpust)

• Juhatus või üldkoosolek kinnitab hindamiskomisjoni ettepaneku
paremusjärjestuse kohta. (20 tööpäeva)
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MENETLUSKÄIK

• Tegevusgrupp edastab kõik projektid koos hindamiskomisjoni ja
juhatuse või üldkoosoleku protokolliga PRIAle. (20 tööpäeva)

• Taotleja võib omal riisikol alustada projekti elluviimist päev
pärast partnerluskogu poolt tema projektitaotluse edastamist
PRIAle.

• PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja esitatud andmete
õigsust.

• Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA
(60 tööpäeva)
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KOHALIKULE OMAVALITSUSELE KUULUV VARA

• MTÜ kasutusse antud KOV hoone parendamine ja
renoveerimine pole lubatud.

• Lubatud on see vaid juhul, kui seoses selle investeeringuga
lisandub kogukonna tegevusse midagi uuenduslikku ja/või
innovatiivset.

• Näiteks pole lubatud valla kultuurimaja akende vahetus kui
tegevus läheb täpselt sama moodi edasi.

• Abikõlblikud ei ole KOKS § 6 toodud KOV kohustuse
täitmiseks tehtavad tegevused.
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SÕIDUKID

• Maastikusõiduki, mootorsõiduki ja veesõiduki ostmine
ja liisimine on abikõlblik, kui taotlejaks on MTÜ, SA või
ettevõtja.

• Maastikusõiduki, mootorsõiduki või veesõiduki
sihtotstarve peab olema tegevusgrupi tegevus-
piirkonnas teenuste osutamine.

• Toetuse määr 30%

• Toetust ei saa sõiduauto ostmiseks ega liisimiseks
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NÕUDED

• Kahe aasta jooksul alates toetuse määramisest peab
inventar, masin, seade, ehitis vm investeering olema
sihipärases kasutuses.

• Investeeringuobjekt peab olema sihipärases kasutuses
vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa
väljamaksmisest.

• Kui eeltoodud nõuded on täitmata, võib PRIA jätta
toetuse väljamaksmata või tagasi nõuda.
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VABATAHTLIK TÖÖ OMAOSALUSENA

• MTÜ või SA võib projekti omaosalust katta ka vabatahtliku
tasustamata tööga.

• Lubatud kuni 9% omafinantseeringust.

• Töö tegija tunnitasu määr kuni 4 € tund.

• Seadme, masina, sõiduki kasutamine kuni 8 € tund.

• Vabatahtliku töö päeviku vorm on PRIA veebilehel.

17



KODULEHELT WWW.PARTNERLUSKOGU.EE LEIATE :

• link e-pria lehele,

• taotlemise kord,

• taotlusvorm,

• hindamiskriteeriumid,

• hindamiskord ja paremusjärjestuse moodustamise kord.

LEADER infot leiate:

• Eesti Leader Liit  http://leaderliit.eu/

• Maaeluvõrgustik http://www.maainfo.ee/index.php?page=66

• Maaeluministeerium https://www.agri.ee/et/eesmargid-
tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader

• PRIA http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/
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PROJEKTINÄITEID

VALGEMETSA NOORTELAAGRI KÖÖGIVENTILATSIOONI RENOVEERIMINE
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TAEVASKOJA LAAGRIMAJA AKENDE, USTE JA TREPI

RENOVEERIMINE NING KÖÖGITEHNIKA OST
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RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖPROJEKT „YOUTH FOR YOUTH“ 
(EESTI-LÄTI-LEEDU)
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ÜHISPROJEKT JALGPALL - NOORED SPORTIMA

EESTI- UKRAINA - INGLISMAA
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EDU ETTEVÕTMISTES!

TÄNAN KUULAMAST!

Tiiu Rüütle
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