
D. STRATEEGIA MEEDE ¹

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Kirderanniku Koostöökogu piirkonna mikro- ja väikeettevõtted, eelkõige loomemajanduse, meelelahutuse ja kultuurilistele 
tegevustele suunatud ettevõtted, turismiettevõtted, majutus- ja toitlustusettevõtted jm teenindusettevõtted, vajavad tuge 
COVID-19 kriisist tingitud olukorraga toimetulekuks ning kriisi mõjude leevendamiseks.

3. Strateegia meetme eesmärk  
Meetme eesmärk on aktiivse ja nutikatele lahendustele orienteeritud ettevõtluse toetamine, mis on taastunud COVID- 19 
kriisi mõjudest.
Meede loob ettevõtjatele võimaluse digilahenduste väljatöötamiseks, kontaktivabade lahenduste kasutuselevõtmiseks, 
kaugtöövajaduse suurenemisega seotud investeeringute tegemiseks, seadmete, masinate jm inventari soetamiseks, 
väiksemate ehitustööde teostamiseks ning teadmussiirdeprojektide läbiviimiseks.

4. Toetatavad tegevused² 
Toetatavad tegevused. Investeeringud ja tegevused, mis aitavad toime tulla COVID- 19 kriisi mõjudega:
1. digilahenduste kasutuselevõtt: personalihaldus- ja turundustarkvara, koduleht, laohaldussüsteem, e-poe lahendus, 
broneerimissüsteem jne; 
2. kaugtöövajadusega seotud investeeringud: tarkvara, riistvara;
3. investeeringud: seadmed, masinad jm inventar;
4. ehitus, renoveerimine, rekonstrueerimine;
5. kontaktivabade lahenduste kasutuselevõtt;
6. teadmussiirdeprojektid.
Mitteabikõlblikud tegevused.  Teed, tänavad, lennuväljad, tööstuspargid, uuringud, KMH-d jm analüüsid, mootorsõidukid, 
projekteerimised jm eeltööd + 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.
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse 
taotleja esitama taotluse esitamisel)

Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine.
1. Strateegia meetme nimetus



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

Min 3 000 ja max 10 000 eurot, teadmussiirdeprojektid max 5 000 eurot.
Toetuse määr: Mikro- ja väikeettevõtted kuni 50% abikõlblikest kuludest.

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

Toetuse saajad: mikro- ja väikeettevõtted, kes vastavad maaeluministri määruses „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER- 
projektitoetus“ toodud nõuetele taotleja kohta. Taotleja majandustegevus peab olema toimunud vähemalt kaks aastat.
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 KIKO piirkonnas, kasusaajad on KIKO tegevuspiirkonnas, tegevuslubade olemasolu selleks nõutud 
valdkondades, taotleja pole esitanud teadlikult KIKO-le valeandmeid, ei paku kõlvatut konkurentsi.
Taotleja kahe viimase majandusaasta käive peab olema kokku vähemalt 5000 eurot.
Nõutud dokumendid:
- Kirderanniku Koostöökogu projektitoetuse taotlusvorm, milles on põhjalikult selgitatud ja põhjendatud, kuidas on taotleja 
tegevus tulenevalt COVID-19 kriisist negatiivselt mõjutatud ning kuidas projekti tegevused aitavad neid mõjusid leevendada;
- tehniliste tingimuste loetelu, mis osutab tehnilisele spetsifikatsioonile;
- sõltumatud ja võrreldavad hinnapakkumised vastavalt maaeluministri määruse "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-
projektitoetus"§ 33 lg 1 ja 2; välja arvatud, kui tegemist on võrdlushindade kataloogist võetud asjaga, sel juhul tehakse 
eelarvereale sellekohane märge;
- 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruanded;
- kui toetust taotletakse digilahenduse arendamiseks, siis lisatakse digilahenduse arendamise lähteülesanne;
- ehituse puhul ehitisteatis, ehitusluba või kooskõlastus vallast (sõltuvalt sellest, mis ehitusseadustiku järgi on nõutav), 
eelprojekt, kõik vajalikud load ja kooskõlastused, ehitustegevuse eelarve PRIA vormil;
- 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
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 – 20% hindest
• Projekti mõju kogukonnale – 10% hindest
• Projekti mõju väikeettevõtlusele – 20% hindest
• Projekti ettevalmistuse kvaliteet – 10% hindest 
• Projekti teostatavus – 20% hindest 

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 – 3 perioodi jooksul; toetuse saajad tegutsevad ka 2025. aastal ning 
teenivad tulu.
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