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Üldandmed 

Taotluse andmed 
Meede: Kohaliku tegevusgrupi toetus 
Rakenduskava aasta: 2020 
Kohaliku tegevusgrupi toetuse eelarve: 95 000.00 
Strateegia meetmete projektitoetuse eelarve: 272 447.36 
 

Taotleja andmed

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 27.08.2020
Kehtib kuni: 26.08.2025
Alus: ELÜPS § 101 lg 1

Taotleja nimi: MITTETULUNDUSÜHING
KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU

Esitaja nimi: Ülle Marits

Registrikood: 80236722 Isikukood: 45808172279
E-post: lag@kirderannik.ee E-post:  ylle.marits@kirderannik.ee
Telefoninumber: 53450720 Telefoninumber:  53450720

Esindaja nimi: Ülle Marits
Isikukood: 45808172279
E-post: ylle.marits@kirderannik.ee
Telefoninumber: 53450720



 

Eelarve 

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Kohaliku tegevusgrupi liikmete arv rakenduskava esitamise kuupäeva seisuga: 57.00
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Tegevused Eelarve Taotletava toetuse summa
Jooksvad kulud 75 000.00 75 000.00
Tegevuspiirkonna elavdamise
kulud

20 000.00 20 000.00

Kokku 95 000.00 95 000.00



 

Strateegia meetmed 
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Strateegia
meetme
number ja
nimetus

Taotluste
vastuvõtu
algusaeg

Taotluste
vastuvõtu
lõppaeg

Taotletav
projektitoetuse
summa

Kohaliku
tegevusgrupi
poolt
esitatavate
projektitoetuste
taotluste
eelarve

Kavandatav
eelarve kokku

1 Ettevõtluse
arendamine ja
kompententsi
tõstmine

23.03.2020
00:00

03.04.2020
16:00

45 742.78 0.00 45 742.78

19.10.2020
00:00

30.10.2020
16:00

89 800.00 0.00 89 800.00

2 Elukeskkonna
arendamine

23.03.2020
00:00

03.04.2020
16:00

50 904.58 0.00 50 904.58

3 Koostöö ja
ühistegevuste
arendamine

01.02.2020
00:00

31.08.2020
23:59

0.00 50 000.00 50 000.00

19.10.2020
00:00

30.10.2020
16:00

36 000.00 0.00 36 000.00

KOKKU 222 447.36 50 000.00 272 447.36



 

1. 1 Ettevõtluse arendamine ja kompententsi tõstmine 
Meetmeleht 
 
Muudan strateegia meetmelehte: Ei 
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Meetme vajadus tuleneb KIKO
tegevuspiirkonna lähteanalüüsist ning SWOT-analüüsist, mis toovad välja vajaduse ettevõtlusaktiivsuse
kasvatamise järele ning vajaduse mikro- ja väikeettevõtluse toetamise järele eriti toidu tootmise, turismi
ja uuenduslikkuse valdkondades. 
Strateegia meetme eesmärk: Meede loob ettevõtjatele võimaluse saada tuge oma investeeringute ning
koolitus- ja teavitustegevuste teostamiseks ja kvaliteedisüsteemide juurutamiseks, mis parandab
kohalike ettevõtjate konkurentsivõimet ning kasvatab äritulusid. 
Toetatavad tegevused: Toetatavad tegevused. Investeeringud: seadmed ja masinad, ehitamine,
rekonstrueerimine, renoveerimine. Mootorsõidukid ja veesõidukid, kui selle sihtotstarve on teenuse
osutamine tegevuspiirkonnas, toetuse määraga kuni 30% abikõlblikest kuludest.
Pehmed tegevused: teadmussiire ja teavitustegevused, kvaliteedisüsteemide rakendamine.
Mitteabikõlblikud tegevused. Teed, tänavad, lennuväljad, tööstuspargid, uuringud, KMH-d jm analüüsid,
projekteerimised jm eeltööd, koduleht + kõik muud määruses välistatavad mitteabikõlblikud tegevused.
Investeeringud, mille toetamiseks on olemas teised meetmed (lisada põhjendus, miks küsitakse toetust
LEADER-meetmest).
 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule. Seosed MAK-i sihtvaldkonnaga 6B, kus peamiste
vajadustena on välja toodud investeeringutoetuste ja muude meetmete abil väikeettevõtluse
edendamise ja töökohtade loomise soodustamine maapiirkondades, ning kvaliteetsete teenuste (sh e-
teenuste ja kogukonnateenuste) kättesaadavuse kindlustamine ja aja lühendamine nende teenuste
kättesaamiseks.
Meede põhineb EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1305/2013 järgmistel artiklitel:
artikkel 14; artikkel 16; artikkel 17; artikkel 19. 
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): Toetuse
saajad: Mikro- ja väike-ettevõtted. Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja maksmata)
rohkem kui 1 (üks) projekt, ei ole õigus toetust taotleda.
Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest viia ellu 6 kuu jooksul arvates PRIA otsusest.
Investeering ja/või tegevus KIKO piirkonnas, kasusaajad on KIKO tegevuspiirkonnas, tegevuslubade
olemasolu selleks nõutud valdkondades,  taotleja pole esitanud teadlikult KIKO-le valeandmeid, ei paku
kõlvatut konkurentsi.  Koolitusprojektide puhul peab koolitaja pädevus olema vastav ja tuvastatav.
Projektiga koos esitatakse koolitaja vastav tunnistus või sertifikaat. Koolitaja kogemus projektiga
seotud erialal peab olema minimaalselt 5 aastat.
Nõutud dokumendid:
- KIKO projektitoetuse taotlusvorm
- eelarve

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet

Kohaliku tegevusgrupi
toetus lk 4 / 10



 
- tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
- hinnapakkumised; välja arvatud kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul
tehakse eelarvereale sellekohane märge
- alustava ettevõtja puhul (majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) äriplaan
- ehitusluba või ehitisteatis
- väljavõte ehituse põhi- või eelprojektist koos seletuskirjaga (tulenevalt toetuse suurusest)
- hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid
- ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne kui see ei ole leitav Äriregistrist
- teised Maaeluministri 23.10.2015 määruses "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus"
nõutud dokumendid 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse suurus: min 1 000,00 ja investeeringute puhul max 50
000,00 eurot, pehmete tegevuste puhul max 10 000 eurot.
Ettevõtlusega alustamise korral on max toetuse summa 20 000 eurot.
Toetuse määr: Mikroettevõtted kuni 60%; väikeettevõtted kuni 20% 
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 1B, 2A, 3A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteet 1 - teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades, keskendudes järgmistele valdkondadele: a) innovatsiooni ja koostöö toetamine ning
teadmistebaasi arendamine maapiirkondades; b) põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning
teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamine, sealhulgas paranenud
keskkonnajuhtimise ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse eesmärgil; c) elukestva ja kutsealase õppe
parandamine põllumajandus- ja metsandussektoris
Prioriteet 6 - sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine, keskendudes järgmistele valdkondadele: a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise,
väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine; b) maapiirkondade
kohaliku arengu soodustamine 
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Väljundindikaatorid: toetatud projektide arv; kasu
saanud ettevõtete arv.
Tulemusindikaatorid: lisandunud tooted ja teenused – 15 perioodi jooksul; lisandunud töökohti - 10
töökohta, mis olemas ka 3 aastat pärast projekti lõppu; uued ettevõtted - 10 uut ettevõtet; toetuse
saajad tegutsevad ka 2020 aastal ning teenivad tulu. 
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: • Seos KIKO strateegia eesmärkidega – 20% hindest
• Projekti uuenduslikkus – 10% hindest
• Projekti mõju kogukonnale – 10% hindest
• Projekti mõju väikeettevõtlusele – 20% hindest
• Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest
• Projekti teostatavus – 30% hindest 
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2. 2 Elukeskkonna arendamine 
Meetmeleht 
 
Muudan strateegia meetmelehte: Ei 
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Meetme vajadus tuleneb KIKO
tegevuspiirkonna lähteanalüüsist ning SWOT-analüüsist, mis toovad välja vajaduse elukeskkonna
kvaliteedi parandamise järele, mis omab positiivset mõju rahvastikuprotsesside soovitud suunas
kulgemisele ning kaudselt toetab ka ettevõtluskeskkonna kvaliteeti (eriti turismivaldkonnas). 
Strateegia meetme eesmärk: Meede loob võimaluse kolmanda sektori organisatsioonidele, ettevõtjatele
ja kohalikele omavalitsustele investeerida elukeskkonna parandamisesse. 
Toetatavad tegevused: Investeeringud: avalikes huvides tegutsevad spordi ja vaba aja rajatised,
terviserajad, multifunktsionaalsed kooskäimiskohad – ehitus, rekonstrueerimine, renoveerimine,
seadmete soetamine (sh taastuvenergia tootmine oma tarbeks), inventar, avalikes huvides osutatavate
teenuste (sh kogukonnateenuste ) osutamiseks vajalikud vahendid. Mootorsõidukid ja veesõidukid, kui
selle sihtotstarve on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas, toetuse määraga kuni 30% abikõlblikest
kuludest.
 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule. Seosed MAK-i sihtvaldkonnaga 6B, kus peamiste
vajadustena on välja toodud investeeringutoetuste ja muude meetmete abil väikeettevõtluse
edendamise ja töökohtade loomise soodustamine maapiirkondades, ning kvaliteetsete teenuste (sh e-
teenuste ja kogukonnateenuste) kättesaadavuse kindlustamine ja aja lühendamine nende teenuste
kättesaamiseks.
Meede põhineb EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1305/2013 järgmistel artiklitel:
artikkel 20. 
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): Toetuse
saajad: MTÜ, SA, KOV, mikro- ja väike-ettevõtted. Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja
maksmata) rohkem kui 1 (üks) projekti, ei ole õigust toetust taotleda.
Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest viia ellu 6 kuu jooksul arvates PRIA otsusest.
Kasusaaja (kasusaajate proportsioon KIKO piirkonnas on aluseks toetusprotsendi määramisele) peab
tegutsema KIKO territooriumil, investeering tehakse KIKO territooriumile.
Nõutud dokumendid:
- KIKO projektitoetuse taotlusvorm
- eelarve
- tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (sama loetelu esitatakse
riigihangete registris)
- hinnapakkumised; välja arvatud kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul
tehakse eelarvereale sellekohane märge
- riigihanke kohuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
- alustava ettevõtja puhul ( majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) äriplaan
- ehitusluba või ehitisteatis
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- väljavõte ehituse põhi- või eelprojektist koos seletuskirjaga (tulenevalt toetuse suurusest)
- hoone või maa omandiõigust tõendavad dokumendid
- ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne kui see ei ole leitav Äriregistrist
- MTÜ liikmete nimekiri/SA asutajate nimekiri, v.a. kogudused
- MTÜ/SA vabas vormis eelmise aasta tegelik ja käesoleva aasta oodatav majandustulude jaotus,
millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal
- teised Maaeluministri 23.10.2015 määruses "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus"
nõutud dokumendid 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse suurus: min 1 000,00 eurot ja max 25 000,00 eurot.
Toetuse määr: MTÜ, SA, KOV kuni 90%; mikroettevõtted kuni 60% ja väikeettevõtted kuni 20%. 
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6B 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteet 6 - sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine, keskendudes järgmistele valdkondadele: b) maapiirkondade kohaliku arengu
soodustamine 
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Väljundmõõdikud: rahastatud projektide arv;
kasusaajate arv
Tulemusmõõdikud: lisandunud spordi- kultuuriinfrastruktuuri objekte 17; lisandunud olulise tähtsusega
teenuste osutamise vahendeid 4 
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: • Seos KIKO strateegia eesmärkidega – 30% hindest
• Projekti uuenduslikkus – 10% hindest
• Projekti mõju kogukonnale –30% hindest
• Projekti mõju väikeettevõtlusele – 10% hindest
• Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest
• Projekti teostatavus – 10% hindest 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet

Kohaliku tegevusgrupi
toetus lk 7 / 10



 
3. 3 Koostöö ja ühistegevuste arendamine 
Meetmeleht 
 
Muudan strateegia meetmelehte: Ei 
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Meetme vajadus tuleneb KIKO
tegevuspiirkonna lähteanalüüsist ning SWOT-analüüsist, mis toovad välja vajaduse ettevõtlikkuse ja
kogukonna inimressursi arendamise järele, et kasvatada ettevõtlusaktiivsust ning kogukonna
koostomimise sünergiat. 
Strateegia meetme eesmärk: Meede pakub võimalust realiseerida kogukonna ettevõtlikkuse
arendamisele ja aktiviseerimisele suunatud oskusteabe saamist (koolitusi, õppereise jm). 
Toetatavad tegevused: Pehmed tegevused: koolituste korraldamine, õppereisid, üllitised, tegevusgrupi
koostööprojektid,  noorte koostööprojektid, ürituste korraldamised, piirkonna mainekujunduse
tegevused; näitused ja messid.  Mitteabikõlblikud tegevused: töötasud, vabatahtlik tasustamata töö +
kõik muud määruses välistatavad tegevused.
 
M19 – Toetus LEADERi kohalikule arengule. Seosed MAK-i sihtvaldkonnaga 6B, kus peamiste
vajadustena on välja toodud investeeringutoetuste ja muude meetmete abil väikeettevõtluse
edendamise ja töökohtade loomise soodustamine maapiirkondades, ning kvaliteetsete teenuste (sh e-
teenuste ja kogukonnateenuste) kättesaadavuse kindlustamine ja aja lühendamine nende teenuste
kättesaamiseks.
Meede põhineb EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1305/2013 järgmistel artiklitel:
artikkel 14; artikkel 20; artikkel 35; artikkel 44 
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): Toetuse
saajad: MTÜ, SA, KOV, mikro- ja väike-ettevõtted. Taotlejal, kellel on pooleli (viimane toetussumma välja
maksmata) 2 (kaks) projekti, ei ole õigus toetust taotleda.
Kasusaajate (kasusaajate proportsioon KIKO piirkonnas on aluseks toetusprotsendi määramisele)
olemasolu KIKO piirkonnas. Koolitusprojektide puhul peab koolitaja pädevus olema strateegiale vastav
ja tuvastatav. Projektiga koos esitatakse koolitaja vastav tunnistus või sertifikaat. Koolitaja kogemus
projektiga seotud erialal peab olema minimaalselt 5 aastat.
Nõutud dokumendid:
- KIKO projektitoetuse taotlusvorm
- eelarve
- tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (sama loetelu esitatakse
riigihangete registris)
- hinnapakkumised 
- riigihanke kohuslane esitab vähemalt ühe hinnapakkumise
- ühisprojekti tegevuskava, millel on näidatud partneri tegevused ja eelarve
- alustava ettevõtja puhul ( majandustegevus on toimunud vähem kui 2 aastat) äriplaan
- ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne kui see ei ole leitav Äriregistrist
- MTÜ liikmete nimekiri/SA asutajate nimekiri, v.a. kogudused
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- MTÜ/SA vabas vormis eelmise aasta tegelik ja käesoleva aasta oodatav majandustulude jaotus,
millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal
- teised Maaeluministri 23.10.2015 määruses "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus"
nõutud dokumendid 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse suurus: min 1 000,00; max 25 000 eurot.
Toetuse määr: KIKO, MTÜ, SA, KOV kuni 90%; mikro- ja väikeettevõtted kuni 60% 
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 1B, 4A, 6A, 6B 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteet 6 - sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine, keskendudes järgmistele valdkondadele:
a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade
loomise hõlbustamine;
b) maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine; 
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Väljundmõõdikud: rahastatud projektide arv; koolitustel
ja üritustel osalejate arv
Tulemusmõõdikud:lisandunud kogukonnaüritusi 40 perioodi jooksul; võrgustike ja partnerluste
toimimisaktiivsus 
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: • Seos KIKO strateegia eesmärkidega – 30% hindest
• Projekti uuenduslikkus – 10% hindest
• Projekti mõju kogukonnale –20% hindest
• Projekti mõju väikeettevõtlusele – 20% hindest
• Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest
• Projekti teostatavus – 10% hindest 
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2020.pdf

Muu rakenduskava 2020
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meetmeleht.pdf
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Muu meetmeleht, meede 2
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Otsuse ärakiri üldkoosoleku protokoll, 17.01.2020
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