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2010 detsember

Meetmete saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed
Eesmärk

Mõõdik

Siht

Märkused

Mõju ühiskonnale
Paranenud elukvaliteet

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla kavandatavale ehitustööle ehitusseaduse alusel
kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve), muinsuskaitselise järelevalve ja teiste valdkondade järelevalve tegemine.
(3) Toetatav tegevus peab vastama järgmistele nõuetele:
1) ehitis, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone, või kuhu inventar või
seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, on projektitoetuse
taotleja omandis või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks
aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
2) uue hoone püstitamise korral on kavandatava hoone alune maa projektitoetuse
taotleja omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud
hoonestusõigus.
(4) Kavandatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist ei või alustada
varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei
või olla väljastatud varem kui PRIAle projektitoetuse taotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud rahvusvahelise koostööprojekti puhul.

Töökohtade arvu kasv väikeette5 uut töökohta aastas
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Infopäevade arv

Vähemat 6 infopäeva
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Teavituste arv meedias
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Kodulehekülje külastatavus

10 000 klikki aastas

Individuaalsete nõustamiste arv

500 nõustamist aastas
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Väljavõte LEADERi määrusest
§ 24. Toetatavad tegevused

Vabaaja objektide parem kasutaVähemalt 1 piirkonmine kogukonna ja külastajate tee- naülest mõju omav
nindamisel
tegevus aastas iga
vabaajaobjekti kohta

Kõrge piirkondlik atraktiivsus

Toetatavad tegevused

2 milj krooni strateegia lõpuks

§ 26. Abikõlblikud ja mitte abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral
(1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbliku kulu moodustavad:
1) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering, abikõlbliku tegevuse või investeeringuobjekti
tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, kui projektitoetuse
taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuga maksumus, projektitoetuse
taotleja mitterahaline omafinantseering, abikõlbliku tegevuse või investeeringuobjekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, kui projektitoetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
3) omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järelevalve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti
ehitustööde maksumusest.
(2) Kasutatud seadme ostmine ja kapitalirendile võtmine on abikõlblik, kui projektitoetust taotlev mittetulundusühing või sihtasutus tõendab, et:
1) seadme ostmiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest
või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või
vähese tähtsusega abi;
2) seadme hind on uue samalaadse seadme hinnast oluliselt madalam;
3) seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest.
(3) Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Projektitoetuse taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.
(4) Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud;
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel või kui taotleja on kohalik omavalitsusüksus või muu
avalik-õiguslik juriidiline isik nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõike 3
punkti a tähenduses;
3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on
ebaproportsionaalselt suur kulu tegevuse mis tahes osale;
4) sularahamaksed;
5) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud kulu;
6) õigus- ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulud;
7) amortisatsioonikulud;
8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;
9) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele ja kingitustele;
10) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks;
11) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on
avalik teenistuja või riigi või kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja, kelle
tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;
12) sõiduauto või muu mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud sellise mootorsõiduki, sealhulgas rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on
kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuse osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja;
13) kulud, mis on seotud liisingulepingu sõlmimisega, intressidega, kindlustusega
jms;
14) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle projektitoetuse saajale;
15) kohaliku omavalitsusüksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud;
16) asendusinvesteeringu kulud;
17) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud;
18) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja
komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega;
19) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud projektijuhi tasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed;
20) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui projektitoetuse taotleja on
kohalik omavalitsusüksus, välja arvatud koostööprojekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu;
21) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, mille maksumus ületab 20%
projekti abikõlblikest kuludest, kui projektitoetuse taotleja on mittetulundusühing
või sihtasutus;
22) kasutatud kaupade ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud lõikes 2 sätestatud
juhul.

