
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine
1. Strateegia meetme nimetus

C. STRATEEGIA MEEDE ¹

2. 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.

3. 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.

4. Toetatavad tegevused² 
Toetatavad tegevused. Investeeringud: seadmed ja masinad. Ehitamine,  rekonstrueerimine ja 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.

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse 
taotleja esitama taotluse esitamisel)



8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille eesmärkide 
saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub

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

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%

7. Viide sihtvaldkonnale 
Meede panustab sihtvaldkondadesse 1A; 1B; 2A; 3A; 5A; 5B; 5C; 6A; 6B; 6C

Toetuse saajad: Mikro- ja väike-ettevõtted. Toetust saab taotleda ettevõte, kellel on varasemad KIKO projektid täielikult 
lõpule viidud ja toetus välja makstud. 
Taotlejal on kohustus 100% projekti tegevustest viia ellu 12 kuu jooksul arvates PRIA otsusest. Üks taotleja tohib 
meetmesse esitada korraga ühe projekti, mille tegevused on loogiliselt seotud ja moodustavad ühe terviku.
Investeering 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 
- tehniliste tingimuste loetelu, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile
- võrreldavad 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: kui toetuse suurus on üle 30 
000 euro, lisatakse põhiprojekt, kui toetuse suurus on alla 30 000 eurot, lisatakse eelprojekt  
- ettevõtjal eelmise majandusaasta aruanne 
- teised Maaeluministri määruses "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" nõutud dokumendid  

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 



¹ Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi
²

3      Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013

Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes 
etapis ja võtta investeering sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas strateegia meede võib 
sisaldada ka investeeringuid. 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 

Strateegia meede ei kattu MAK-i meetmega

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Väljundindikaatorid: toetatud projektide arv; kasu saanud ettevõtete arv
Tulemusindikaatorid: lisandunud tooted ja teenused – 17 perioodi jooksul; lisandunud töökohti - 12 töökohta, mis olemas 
ka 3 aastat pärast projekti lõppu; uued ettevõtted - 10 uut ettevõtet; toetuse saajad tegutsevad ka 2022 aastal ning teenivad 
tulu.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

• 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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