
Toetuse määrad 

Alused: MAK LEADER-meede; LEADER-määrus; EL määrus nr 1305/2013 II LISA SUMMAD JA TOETUSMÄÄRAD 

NB! Riigiabi eeskirjad, nt kui vähese tähtsusega abi määr on täis (max 200 000 eurot kolme aasta jooksul, kumuleerimisreeglid), siis toetust ei saa. 

Taotleja Üldine toetusmäär ERISUS: 

Ettevõtja toetus kuni 60% 
toetussumma ühe projekti 
kohta kuni 200 000 eurot 
 

 Kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit  

 kuni 50% kui põllumajandusega tegelev ettevõtja taotleb investeeringutoetust põllumajanduse 
arendamiseks, 

 kuni  60%  kui tegemist taristuinvesteeringutega sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks 

 kuni 50% investeeringud ELi toimimise lepingu I lisas loetletud toodete töötlemise ja turustamise 
arendamiseks (põllumajandussaaduste esmane töötlemine, nt kartuli pakendamise liin vms) 

 kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega 

 kuni 90% kogukonnateenuse projektile (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega) 

 kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks (§34, lg 4) 

 võib soetada kasutatud masina või seadme 

MTÜ kuni 90%  
toetussumma ühe projekti 
kohta kuni 200 000 eurot 
 

 Kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit  

 kuni 60% kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga 

 kuni 60% taristuinvesteeringud sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks 

 kuni 90% kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata 
sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga 

 kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud 
projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega) 

 kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks 

 võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9 % mitterahalise omafinantseeringuga seotud  
toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest 

 võib soetada kasutatud masina või seadme 

SA kuni 90% 
toetussumma ühe projekti 
kohta kuni 200 000 eurot 
 

 Kuni 30 % kui soovitakse osta ja liisida mootorsõidukit ja maastikusõidukit  

 kuni 60% kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga 

 kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks 

 kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata 
sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga 

 kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud 
projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega) 

 kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks 



 võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9% mitterahalise omafinantseeringuga seotud  
toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest 

 võib soetada kasutatud masina või seadme 

KOV kuni 90% 
toetussumma ühe projekti 
kohta kuni 200 000 eurot 
 

 kuni 60%, kui tegemist otseselt ettevõtlusalase projektiga 

 kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks 

 kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega – vaatamata 
sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud projektiga 

 kuni 90% kogukonnateenuse projektile – vaatamata sellele, kas tegemist on ettevõtlusele suunatud 
projektiga (projekt on vastuvõetud KTG üldkoosoleku otsusega) 

 kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks 
 

Seltsing kuni 100% 
toetussumma ühe projekti 
kohta kuni 10 000 eurot 

 seltsing saab toetust taotleda ainult teadmussiirde projektidele  

 investeeringu tegemine ei ole lubatud 

Riigimuuseum kuni 90% 
toetussumma ühe projekti 
kohta kuni 200 000 eurot 

 kuni 60% taristuinvesteeringud, sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks 

 kuni 90%, kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine 

 kuni 90% teadmussiirde projektide elluviimiseks 
 

Kohalik tegevusgrupp Kuni 100% toetussumma   kuni 100% jooksvad ja elavdamise kulud 

 kuni 100% piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kohta 
 


