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§ 24. Toetatavad tegevused

(2) Toetatava tegevuse osaks võib olla kavandatavale ehitustööle ehitusseaduse alusel 
kehtestatud korras omanikujärelevalve (edaspidi omanikujärelevalve), muinsuskait-
selise 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 järg-
neval päeval, välja arvatud rahvusvahelise koostööprojekti puhul. 

§ 26. Abikõlblikud ja mitte abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral

(1) Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlbliku kulu moodustavad:
1) tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus, projektitoetuse taot-

leja 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 investeeringuob-
jekti tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, kui projektitoe-
tuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;

3) omanikujärelevalve, muinsuskaitselise järelevalve või teiste valdkondade järele-
valve tegemise maksumus kuni 3% punktis 1 või 2 nimetatud investeeringuobjekti 
ehitustööde maksumusest.
(2) Kasutatud seadme ostmine ja kapitalirendile võtmine on abikõlblik, kui projekti-
toetust 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 kirjelda-
tud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Pro-
jektitoetuse 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 tagasta-

mist 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 kustuta-
takse 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 finantstee-

nusega seotud kulu;
6) õigus- ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulud;
7) amortisatsioonikulud;
8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetlusku-

lud;
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 kohus-

tusliku 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 sel-
lise mootorsõiduki, sealhulgas rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on 
kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas elanikele teenuse osutamine ning kui toe-
tust 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 otse-

selt 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 kritee-
riumitega;

19) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud projektijuhi tasu, sealhul-
gas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustus-
maksed;

20) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui projektitoetuse taotleja on 
kohalik omavalitsusüksus, välja arvatud koostööprojekti elluviimisega seotud pro-
jektijuhi 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.

Toetatavad tegevused
Väljavõte LEADERi määrusestEesmärk Mõõdik Siht Märkused

Mõju ühiskonnale
Paranenud elukvaliteet Vabaaja objektide parem kasuta-

mine kogukonna ja külastajate tee-
nindamisel

 Vähemalt 1 piirkon-
naülest mõju omav 
tegevus aastas iga 
vabaajaobjekti kohta

Töökohtade arvu kasv väikeette-
võtjate hulgas

 5 uut töökohta aastas 
VIKO meetmete abil

Hästi arenenud väikeette-
võtlus

Aktiivsete väikeettevõtjate arvu 
kasv

 5 edukat ettevõtlus-
projekti aastas

Kõrge piirkondlik atrak-
tiivsus

Piirkonna tuntus
Investeeringute maht aastas  Piirkonna avaliku ja 

kolmanda sektori poolt 
elukeskkonda panusta-
tud vahendite hulk

Piirkonnas toimib lai 
kaasatus

Tegevustesse aktiivselt kaasatud 
osa elanikkonnast

35% elanikkonnast 
strateegia lõpuni

MAKi mõõdik 
„Kohalike tege-
vusgruppidega 
hõlvatud elanik-
kond”

Iga-aastane kaasatute arvu suure-
nemine

Aastane kasv 5% Baasväärtus 
10%

Toimivad tegevused, mis on suu-
natud kõikidele asjaosalistele huvi-
gruppidele (arv)

Kaasatud 10 erineva 
huvigrupi esindajad

Huvigrupid
On olemas optimaalne 

kooskäimiskohtade võr-
gustik

Kooskäimiskoha kasutatavus Keskmiselt 10 üritust 
koha kohta aastas stra-
teegia lõpuks

Regioonis olemas olevad 
kultuuri- ja loodusressur-
sid on kasutatavad turismi-
objektidena

Sihtrühmade kaupa välja töötatud 
turismitooted

Toodete arv, mis on 
müüdavad reisikorral-
dajate poolt – 6 stratee-
gia lõpuks

Ööbimiste arv piirkonnas 30 000 ööbimist stra-
teegia lõpuks

Huvigruppide arendus-
toetuste kaasamise võime-
kus on hea

Kaasatud vahendite hulk 100 milj krooni aren-
dustoetusi strateegia 
lõpuks piirkonda

Avalik ja kolmas 
sektor

Kasutatavate toetusprogrammide 
hulk piirkonnas

15 erinevat toetus-
programmi kasutatud

Avalik ja kolmas 
sektor

Toetusprogrammides aktiivselt 
osalevad sihtrühmad

Era- ja kolmanda sek-
tori toetuste osakaal 
võrreldes avaliku sek-
toriga – 60% strateegia 
lõpuks

Huvigrupid omavad asja-
kohast teavet

Infopäevade arv Vähemat 6 infopäeva 
aastas

Teavituste arv meedias  Vähemalt 6 meedia-
kajastust aastas

Kodulehekülje külastatavus 10 000 klikki aastas
Individuaalsete nõustamiste arv 500 nõustamist aastas 

strateegia lõpuks
„Noored tagasi maale” 

programm
Kaasatud noorte osatähtsus 80% piirkonna noor-

test on programmi 
kaasatud

Organisatsioon
On suurenenud LAG 

tegusate liikmete arv
LAG partnerite arv 50 liiget

LAG partnerite arvu ja LAG tege-
vustes osalenud partnerite arvu 
suhe

Suhe 1 strateegia 
lõpuks. Kõik partnerid 
aktiivsed

MTÜs toimib kõrvaltee-
nuste pakett

Tasuliste teenuste arv 5 strateegia lõpuks

LAG (PRIA) projekti vahendite ja 
muude vahendite vaheline proport-
sioon

PRIA 80% - muu tulu 
20% 

Olemas olev kirjeldatud 
ja asjakohane VIKO ruu-
miprogramm

Klientide/partnerite rahulolu füü-
silise teeninduskeskkonnaga

Klientide hinnang 
vähemalt „hea”

Kliendirahulolu 
uuring kord aastas

Tagatud on VIKO tuntus 
ja usaldusväärsus

Klientide/partnerite rahulolu sisu-
lise teenusega

Klientide hinnang 
vähemalt „hea”

Kliendirahulolu 
uuring kord aastas

VIKO väljaspool piirkonda asu-
vate partnerite arv

Aktiivsete partne-
rite arv 20 strateegia 
lõpuks

Baasnumber 13 
2007. a

Tagatud MTÜ piisav 
finantsvõimekus

Käive 2  milj krooni stratee-
gia lõpuks

Meetmete saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed


