
PROJEKTITAOTLEJA ERI  
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU LEADER-MEEDE 

TAOTLUSVOOR AVANEB 21.-29.10.2017 

VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU  

Virumaa Koostöökogu toetab Leader-meetme projektitaotlusi maaelu 
arendamiseks Virumaa Süda piirkonnas. Piirkonda kuuluvad Sonda, 
Aseri, Lüganuse ja Kohtla vald Ida-Virumaalt ning Rägavere vald 
Lääne-Virumaalt. 

 

VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU STRATEEGIA VISIOON 

AASTANI 2023 

Unistame üheskoos, et aastal 2023 on Virumaa Koostöökogu territooriumil 

välja arendatud Eesti tuntuim seikluslik puhke- ja turismipiirkond koos uute 

ja huvitavate toodete ning teenustega. Piirkond on maailma mastaabis 

unikaalne, põimides põlevkivikaevandamise ning mitmekesise looduse 

keskkonnasõbralikul moel üheks tervikuks. VIKO toel on regioonist 

kujunenud atraktiivne ning hinnatud elu- ja ettevõtluskeskkond. 

 

JÄLGI MEETMETE (M) STRATEEGILIST EESMÄRKI (E) 

M1 – E1 Piirkonnas on kasvanud jätkusuutlike töökohtade arv ning tõusnud 

uuenduslike kohalikul ressursil põhinevate teenuste ja toodete arv ning 

mitmekesisus 

M2 – E2Piirkonna võimekus turistide teenindamiseks on kasvanud (ei avane 

2017) 

LEADER MEEDE TOETAB – ETTEVÕTLUST, 

TURISMI, TARISTUT, 

TAASTUVENERGIALAHENDUSI, PIIRKONNA 

ARENDAMIST, NOORI KAASAVAID TEGEVUSI 

M3 - E3 Piirkond kasutab nutikaid energialahendusi 

M4 – E4 Kogukonna ettevõtlushoiakud on kõrged, elanike silmaring on lai ja 

oskusteadmiste tase kõrge 

M5 – E5 Noorte ettevõtlikkushoiakud on kõrged, silmaring lai ning 

oskusteadmiste tase kõrge. 

 

MEETMED 

 

M1 – Mikroettevõtluse 

arendamine 

M2 – Turismitoodete ja -

teenuste arendamine (ei 

avane 2017)  

M3 – Nutikate 

energialahenduste 

kasutusele võtmine 

M4 –Piirkonna 

kompetentside tõstmine 

M5 – Noorte 

aktiviseerimine ja 

kaasamine  

  

 

 

 



Ettevõtjatel on erinevad võimalused – Meede 1. Ettevõtluse arendamine, toetuse määramiseks on eelarves 

271 283 €. Maksimaalne toetusemäär ühe projekti kohta on 35 000  €.  

Enim kasutavad ettevõtjad võimalust teha ühekordset projekti, mis lubab investeeringuid masinatesse ja seadmetesse. 

Siiani ei ole kasutatud võimalust koostada ühisprojekt, mis lisaks investeeringutele lubab ka nn. pehmeid tegevusi 

elluviia, ja seda tegevuskava alusel, minimaalselt 2 ja maksimaalselt 4 aasta jooskul. Kolmas võimalus on ettevõtluse 

meetme alt koostada teadmussiirdeprojektid, mis tähendab, et tegu on koolitusprojektidega ja on lubatud vaid 

ettevõtjatele. Tegemist ei tohi olla üldhariva õppega vaid spetsiifilised, teatud valdkonda puudutava, koolitusega. 

Teadmussiirdeprojekti toetuse määr on 90%, kuid peab arvestama, et kõikidelt osalevatelt ettevõtetelt arvestatakse 

hiljem maha vähesetähtsusega abi.  

Nutikad energialahendused tekitavad jätkuvalt küsimust– Milleks, kellele, miks nii keeruliselt? Strateegia 

koostamisel keskenduti suurel määral just keskkonnateemale. Arvestades tööstuspiirkonda, kus paiknetakse, oleks 

jätkusuutlik ja humaane, kui suudedaks tõsta inimeste teadlikkust, et leida võimalusi ka muudele energeetilistele 

(nuti)lahendustele. Esimesena küsitakse  – päikesepaneele, süvenemata kas just see on parim lahendus ettevõttele. 

Hetkel oleme jõudnud niikaugele, et toetust on võimalik küsida ka energiaauditi koostamiseks. Taotlejal on võimalus 

küsida esimesena toetust energiaauditile, mis maksab ca 1000-2000 €, seejärel aga juba järgmises taotlusvoorus 

küsida toetust seadmetele, mis toovad parima lahenduse ja soovitud energiasäästu. Energiaaudit on dokument, mis 

koostatakse vastavalt toetust sooviva hoone, tootmisprotsessi või muu objekti kohta ja toob välja kõik kitsaskohad, 

tasuvusanalüüsi ning taastuvenergialahendused, millele oleks kõige otstarbekam keskenduda ja toetust küsida. 

Eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust antud valdkonnas, mitte suunata tegema ebaotstarbekat investeeringut, millega 

ei saavutata soovitud kokkuhoidu. Meede 3. Nutikad energialahendused keskendub investeeringutele taastuvenergia 

tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks ja paigalduseks. Investeeringutele muude keskkonnasäästlike lahenduste 

kasutusele võtmiseks, va hoonete soojustamine. Lubatud on ka toetus investeeringu objektiga seotud koolitusele. 

Samuti on selles meetmes võimalik koostada ühisprojekt, mille elluviimine toimub tegevuskava alusel minimaalselt 2 

aastat maksimaalselt 4 aastat. Meetme 3 raames on toetuse eelarve 151 636 € ning ühe taotluse maksimum 

toetusemäär on 15 000 €.  

Populaarseim meede ei avane– läbi aegade on olnud Virumaa Koostöökogu kõige populaarsem meede 2. 

Turismitooted ja teenused. 2017 taotlusvoor toimub tänu jääkidele, kuna meede 2 eelarve on sisuliselt kasutatud, siis 

seekord seda ei avata. 2018 jälle! Aga tasub ettemõelda juba praegu! 2018 toimub taotlusvoor aasta alguses ja nagu 

ikka ei tehta järeleandmisi ehitusloa olemasolus st., et taotleja peab eelnevalt tegema investeeringu, kas eel- või 

põhiprojekti koos seletuskirjaga. Soovitame kindlasti võtta ühendust kohaliku omavalitsusega, kuhu investeering 

planeeritakse. Turismitoote või -teenuse arendamisel, peaksid taotlejad mõtlema just Virumaa Koostöökogu piirkonna 

peale ja kui tegemist on sellise teenuse või tootega, mis on juba olemas, peaksid kõik taotlejad selgitama, miks just 

tema tekitatav toode või teenus eristub juba olemasolevast. Hindamise töörühma üks ülesanne on jälgida, et piirkonda 

ei teksiks ebamõistlikult palju sama toodet või teenust.  

Pehmed tegevused– meede 4. Piirkonna kompetentsid ja meede 5. Noorte aktiviseerimine on loodud selleks, et 

piirkonnas oleks mitu aastat kestvaid ühisprojekte. Ühisprojekti eesmärk on eelkõige koostöö loomine läbi erinevate 

tegevuste. Lõpuks soovitakse, et see teatud grupp koostööhuvilisi saab käivitatud ning suudab hakata ka iseseisvalt 

toimetama. Siiani esitatud ühisprojektid on kohati kiirustades läbimõeldud, kuna põhirõhk läheb suurema sündmuse 

korraldamiseks, siis vaeslapse rolli jäävad tegevused, mis peavad olema tehtud kord kvartalis. Oodatud on noorte 

kaasamine ja noortele suunatud projektid! Meede 4 eelarves on 81 382 € ja meede 5 eelarves 52 355 €. 

 

 



JUHINDU JÄRGMISTEST DOKUMENTIDEST 

Kõige olulisem dokument on Leader määrus - Kohaliku tegevusgrupi 

toetus ja Leader - projektitoetus (vastu võetud 23.10.2015 nr 

11)https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015011 

Määrust aitab mõista Leader määruse nr 11 seletuskiri 

http://viko.ee/upload/files/M_23_10_15_LEADER_SK.pdf 

Virumaa Koostöökogu strateegia suunab valdkondadele, mida 

tegevusgrupp toetab ja mille poole piirkond püüdleb 

http://viko.ee/upload/files/VIKO%20strateegia%20%20muudetud%2013_

01_2017.pdf 

Virumaa Koostöökogu rakenduskava meetmelehed 2017 loetleb üles 

tegevusgrupi nõuded ja kitsendused taotlemisel 

http://viko.ee/upload/files/Meetmelehed%202017(3).pdf 

MIDA TEGEMA PEAB 

Kui sul on idee, kuid ei tea kas see sobib Virumaa Koostöökogu meetmetega 

siis ära jää ootama, küsi kohe nõu. Meie kontaktid leiad kodulehelt 

http://viko.ee/index.php?id=5 

Pane tähele ettevõtlust puudutavad projektid nõuavad äriplaani! 

Kui tegemist on ehitusega ja seadus nõuab, siis hoolitse selle eest, et taotlemise ajal oleks ehitusluba registris. See 

tähendab, et ehitus maksumusega alla 30 000 € peab olemas olema eelprojekt koos seletsukirjaga. Ehitusmaksumusega 

üle 30 000 € peab olemas olema põhiprojekt koos seletsukirjaga. Kui seadus ei nõua ehitusluba siis peab lisama KOVi 

väljastatud teatise, et antud tegevus ei vaja ehitusluba. 

Otse Virumaa Koostöökogu kodulehelt leiad kõige värskema info ja taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu 

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

PS! Leader meetme puhul teeb taotleja eelnevalt investeeringu ära ning peale seda tasub PRIA toetuse osa taotlejale. 

KES OTSUSTAB? 

1) Projektitaotlus esitatakse koos vajalike lisadega läbi e-pria Virumaa Koostöökogule; 

2) Virumaa Koostöökogu tegevpersonal teostab tehnilise kontrolli (kontrollib, kas kõik vajalikud dokumendid on 

taotlejal olemas); 

3) Projektid edastatakse hindamise töörühmale tutvusmiseks; 

4) Taotlejad kaitsevad oma projekti hindamise töörühma ees; 

5) Hindamise töörühm hindab projektitaotlusi ning taotlustest tekib paremusjärjestus; 

6) Virumaa Koostöökogu juhatus kinnitab hindamise töörühma ettepaneku paremusjärjestuse kohta ning esitab 

nimekiri PRIA-le (Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ametile); 

7) PRIA teostab projektide üle kontrolli ning koostab lõpliku JAH või EI otsuse projektitoetuse saamise kohta. 

 

ÄRA LASE HEAD MÕTET RAISKU, KÜSI KOHE! 

 

 

KÜSI NÕU! 

 

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU 

KONTOR  

Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-

Virumaa (Seltsimaja ruumides) 

5340 3296, ott.penek@viko.ee    

(projektispetsialist Ott Penek) 

5822 2877, kadri.kuusmik@viko.ee 

(tegevjuht Kadri Kuusmik) 

www.viko.ee 
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