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Infoleht –VEEBRUAR nr 2/2017 
 

MTÜ Virumaa Koostöökogu 
Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Virumaa 

www.viko.ee 

www.virumaasuda.ee 

https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu 

 

TAOTLEJA ERI 

Visiooni täitmiseks on Virumaa Koostöökogul vajalik panustada kolme 

arenguvaldkonda: 

1. ettevõtlus ja turism – (turismi)teenuste arendamine, kohaliku tooraine 

väärindamine mikroettevõtluse tasandil, innovatsioon ettevõtluses, 

võrgustikutöö, turundus, tootearendus, teenuste kvaliteedi tõstmine, 

kultuuri (sh suurürituste) ja sporditegevuse sulandamine 

turismivaldkonda; 

2. taristu – uuenduslike planeeringute läbiviimine, vajaliku uue 

(turismi)taristu arendamine, energiasäästu ja taastuvenergia 

arendamine; 

3. kompetentsid – elanike kompetentside tõstmine, sh 

ettevõtlikkushoiakute kujundamine alates koolist, noorte ja alustavate 

ettevõtjate mentorlus jms. 

 

INFOPÄEVAL TEKKINUD ERINEVAD KÜSIMUSED VASTUSED 

*Tegevuspiirkond – kõikide projektide kasusaajad peavad olema VIKO 

piirkonnast. Investeeringud peavad jääma VIKO piirkonda. 

*Taotluse esitamiseks ei pea olema VIKO liige ning taotleja registreering 

ei pea olema piirkonnas. 

*Taotleja ise ei saa olla hinnapakkuja ega teenuse osutaja. 

*Taotleja ei tohi olla seotud pakkujaga. 

*VTA-vähese tähtsusega abi. Kõik ettevõtjad on registris ning saavad 

jälgida oma VTA jääki. 

https://rar.fin.ee/DMAremnantPage.action?regCode=&name=&metho

d%3Ainput=Kontrolli+j%C3%A4%C3%A4ki  

*Töötasusid, stipendiume,  projektijuhtimise tasusid Leader toel ei saa.  

 

TAOTLEJA ERI 
MTÜ Virumaa Koostöökogu Leader 

meetme taotlusvoor on avatud 20.-

27.02.2017. Avatud on meetmed 1, 

2, 4 ja 5. 

Selleks, et esitada projektitaotlus e-

prias peab taotleja (EV, MTÜ/SA, 

KOV) registreeruma e-pria 

kasutajaks. Võtab aega 3-4 päeva, 

selle saab teha ära nüüd ja kohe  

Olles e-pria kasutaja on võimalik juba 

sisestada oma projektitaotlust 

puudutavaid dokumente ja lisasid e-

pria keskkonnas. Projektitaotluse 

kinnitamine peab jääma vahemikku 

20.-27.02.2017, mitte enne ega pärast,  

vastasel juhul taotlust menetlusse ei 

võeta. 

VAJALIKUD VORMID 

*Projektitaotlusvorm (PRIA vorm) 

*Ehituse eelarve (PRIA vorm) 

*Detailne eelarve - seadmete puhul 

(VIKO vorm) 

*Äriplaan koos finantsprognoosidega, 

ettevõtluse puhul (VIKO vorm) 

*Ühisprojekti tegevuskava – meede 4 

ja 5 puhul. 

VAJALIKUD LISAD 

*Ehituse korral eelprojekt (toetus alla 

30 000 €) või põhiprojekt (toetus üle 30 

000 €) koos seletuskirjaga.  

*Ehitusluba või ehitusteatis (VIKO 

nõue) 

*MTÜ/SA liikmete nimekiri (meede 

2,3,4,5) 

*MTÜ/SA eelmise majandusaasta 

tulude jaotus, millest nähtub avaliku 

sektori toetuse osakaal (meede 

2,3,4,5) 

 

Kõik vajalik on leitav järgmiselt lingilt  

http://www.viko.ee/index.php?id=33  
 

 

http://www.viko.ee/
https://www.facebook.com/MTÜ-Virumaa-Koostöökogu
https://rar.fin.ee/DMAremnantPage.action?regCode=&name=&method%3Ainput=Kontrolli+j%C3%A4%C3%A4ki
https://rar.fin.ee/DMAremnantPage.action?regCode=&name=&method%3Ainput=Kontrolli+j%C3%A4%C3%A4ki
http://www.viko.ee/index.php?id=33
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*Toetust ei saa investeeringud, mida on võimalik saada muudest meetmetest. 

*Kasutatud seade on abikõlbulik kulu. 

*Välisõppereisid, välismessid, välis külastused ei ole abikõlbulik kulu. 

*Siseriiklikel messidel osalemine ettevõtte turundustegevusteks on lubatud. 

*Taotlusvooru ajal saab esitada ühe projekti meetme kohta.  

*Meede 1 on ainult ettevõtjatele 

*Meede 2 taotleja võib olla lisaks EV ka MTÜ/SA, KOV – toetusmäär on ikka 60% 

*Kulud, mida ei ole võimalik säilitada peale toetuse saamis 5 aastat ei ole lubatud soetada (nt. küte, õli, elus 

loomad, serviisid, kunstitarbed jne). 

*Meede 4 ja 5 nõuavad ühisprojekti ning selle kestvus on minimaalselt 2 maksimaalselt 4 aastat. 

*Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga. 

*Põllumajandustehnika ei ole abikõlbulik. 

*Projekt ei pea looma töökohta, kuid sel juhul peab taotleja arvaestame, et saab kriteeriumite järgi vähem 

hindepunkte.  

*Töökohtade loomist ja säilitamist kontrollib nii PRIA kui ka VIKO. 

*Enne toetuse saamist peab taotleja ise investeerima summa, peale investeeringuid esitab maksetaotluse 

ning saab toetuse summa tagasi. 

*Taotluseid hindab 15 liikmeline hindamise töörühm. 

 

Meetme 1 ja meetme 2 erinevused! 

 

 1. mikroettevõtluse arendamine - kavandatud peamiselt kohalikul ressursil (kohalik toit, puit, metall jms) 

põhinevate toodete ja teenuste arendamiseks ning vastava infrastruktuuri arendamiseks. Mikroettevõtluse 

meede keskendub muule ettevõtlusele st välistab turismitooted ja teenused ning suuremalt jaolt 

põllumajanduse. Turism saab toetust meetmest 2. Põllumajandust toetavad PRIA muud meetmed. Leader ei 

tohi toetada investeeringuid/tegevusi, mida on võimalik saada muudest meetmetest. Mitteabikõlbulikud 

tegevused meetmes 1 on põllumajandustehnika ost, va väiksemahulised (maksumusega kuni 5000 eurot ) 

põllumajanduslikud seadmed kohaliku toidu tootmiseks. Mikroettevõtluse meede ootab uusi 

teenusepakkujaid, kes mitmekesistaksid piirkonna hetkeolukorda. Väärindakasid kohalikku ressurssi ning looks 

uusi ja püsivaid töökohti. 

* Väärindamine – väärtuse suurendamine nt marjakasvatuses moosi, mahla tootmine; puidutööstuses mööbli 

tootmine jne. 

 

2. turismiteenuste ja –toodete arendamine - kavandatud turismisektori arendamiseks nii era- kui ka avaliku ja 

kolmanda sektori poolt. Eesmärk on kasvatada piirkonnas võimekust turistide teenindamiseks. 

Olemasolevate teenuste kvaliteedi tõstmine teenuste osas ning uute teenuste ja toodete teke piirkonda. 

Oluline on püsiva töökoha loomine, mis kestaks vähemalt 3 aastat. Taotleja võib olla nii EV kui ka MTÜ/SA, 

KOV. Kui tegemist on ärilise projektiga, siis peab kindlasti esitama äriplaani. Toetus on kõigil kuni 60 % .  

http://www.viko.ee/
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2. turismiteenuste ja –toodete arendamine - kavandatud turismisektori 

arendamiseks nii era- kui ka avaliku ja kolmanda sektori poolt. Eesmärk on 

kasvatada piirkonnas võimekust turistide teenindamiseks. Olemasolevate 

teenuste kvaliteedi tõstmine teenuste osas ning uute turismiteenuste ja 

toodete teke piirkonda. Oluline on püsiva töökoha loomine, mis kestaks 

vähemalt 3 aastat. Taotleja võib olla nii EV kui ka MTÜ/SA, KOV. Kui 

tegemist on ärilise projektiga, siis peab kindlasti esitama äriplaani. Toetus 

on kõigil kuni 60 % . 

 

Meede 4 ja meede 5 

Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine. Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta 

kogukonna ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada inimeste silmaringi. 

Eelistatud on kogu piirkonda katvad tegevused, sh abikõlblikud tegevused: 

 Õppereisid ja koolitused 

 Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine 

 Keskkonnateemalised sündmused 

 Ökoinnovaatiliste- ja nutilahenduste väljatöötamine 

 Koostöö haridus- ja teadusasutustega 

 Uuringud ja analüüsid 

 Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused 

 Tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamine 

 Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt 

 

Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine. Meetme rakendamise peamiseks eesmärgiks on tõsta 

noorte ettevõtlushoiakuid ja oskusteadmiste taset ning laiendada nende silmaringi. 

 Noortelaagrite, -malevate jms korraldamine ning nendega seotud kulud 

 Ettevõtlikkust arendavad tegevused ning nendega seotud kulud 

 Oskuste arendamisega seotud tegevused ning nendega seotud kulud (koolitused jms) 

 Siseriiklike õppereisidega seotud kulud 

 Tegevuste elluviimiseks vajaliku inventari soetamise kulud 

 Võrgustike ja koostöö arendamisega soetud tegevused ja sündmused 

 Koostööprojektide kavandamine ja elluviimine, sh rahvusvaheliselt 

 

 

HÄID MÕTTEID JA EDU KÕIKIDELE! 

 

http://www.viko.ee/
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