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KKLM meetmed 2017
Meede 1 Meede 2 Meede 3 

Ettevõtluse aktiivsuse 

suurendamine

Elukeskkonna 

parendamine

Siseriikliku ja rahvusvahelise 

koostöö arendamine

Toetus kokku:

1.1 Piirkonna eripäral ja 

kultuuripärandil põhineva 

ettevõtluse arendamine

Toetus kokku: 413 096,60

2.1 Piirkonna eripära ja 

kultuuripärandi 

arendamine

Toetus kokku: 265 562

Rahvusvaheline koostöö 

ettevalmistav projekt (100%) 

1.2 ettevõtluseks vajalike 

tingimuste arendamine

Toetus kokku: 177 041,40

2.2 Piirkonna arenguks 

vajalike teenuste 

kättesaadavuse 

suurendamine

Toetus kokku: 265 562

Sise- ja rahvusvahelise 

koostööprojekti elluviimine 

(90% toetus) 54 442

Taotleja KKLM piirkonnas

tegutsev ettevõtja, tulundus-

,usaldus- või täisühing, FIE

Taotleja KKLM piirkonnas 

registreeritud ja tegutsev 

MTÜ, sh KKLM, SA, KOV, 

seltsing

Taotleja on LEADER  

tegevusgrupp (KKLM)



Ühis-, suur- ja koostööprojekt

Ühisprojekt Suurprojekt Koostööprojekt

Nõuded Piirkonnas 4500 inimest

Minimaalselt 5 partnerit

Teemad strateegias 

eeldefineeritud

Märkimisväärne mõju 

(luuakse näit. palju 

töökohti, uued/parendatud 

tooted, teenused vms)

Tegevusgruppide 

sise- ja 

rahvusvahelised

koostööprojektid

Toetus üle 64 000 

üldkoosolekule

esitamine

Tegevuskava 2 kuni 4 

aastat

Üldkoosolekule esitamine Üldkoosoleku 

otsus

Koostööleping

Meede Meede 1.1 

Meede 2.1 ja 2.2

Meede 1.1 ja 1.2

Meede 2.1 ja 2.2

Meede 3

Toetus kuni 200 000 Kuni 200 000 kuni 64 000



MEEDE 1 Nõuded taotlejale
Meede 1 (1.1 ja 1.2)

• KKLM piirkonnas tegutsev mikro- või 

väikeettevõtja

• Registreeritud  vähemalt 12 kuud enne taotluse 

esitamist

• Taotlemisele eelneva majandusaasta käive min 

2000 €

• Taotlemisele eelneva 3 aasta tegevuse 

summaarne ärikasum peab olema positiivne (>0)

• Taotlejal on õigus ühes voorus esitada 1 projekt

• LEADER määrusest tulenevad nõuded



Toetuse saaja ja toetus
Meede 1 (1.1 ja 1.2)

• KKLM piikonnas tegutsev mikroettevõte, 

väikeettevõte, FIE, täis-, usaldus- või tulundusühing

• Taotlejale 2000 kuni 64 000 €

• Ühis- ja suurprojektidele kuni 200 000 €

• Ühis- ja suurprojektid (meede 1.1) 

• Suurprojekt (meede 1.2) 



Toetuse määrad    
meede 1.1 ja 1.2  

60% toetus:

Investeeringud ja tegevused, taristu,

sh kasutatud seadmed, teadmussiire, ühisprojekt,

30 % mootorsõidukid teenuse osutamiseks

50% põllumajanduslikud investeeringud 

põllumajandusettevõttele



Toetatavad valdkonnad
Meede 1.1  

• Kohalike turismitoodete arendamine                   

(majutus, toitlustus, aktiivpuhkuse teenused jms)

• (Uute) kohalikul ressursil põhinevate toodete 

arendamine (sh puidu jm töötlemine, kohalike 

põllumajandustoodete väärindamine jms)

• Kohalikul ressursil põhineva energiamajanduse 

arendamine (teadlikkuse tõstmine, biomassi, 

hakkepuidu, energiavõsa jms energiatootmiseks) 

• Turismitoodetel ja kohalikul ressursil 

põhinevate toodete arendamist toetavad 

tegevused



Toetatavad tegevused

Meede 1.1 

• Investeeringud: seadmed, masinad, inventar, 

ehitus, rekonstrueerimine, renoveerimine, sellega 

otseselt seotud tegevused (ehitusjärelvalve jms)

• Tegevused: alameetme eesmärgiga seotud 

koolituste, seminaride, õ/reiside läbiviimine; 

turundustegevused; ekspertide kaasamine; 

koostöövõrgustike arendus; uuendusliku tarkvara 

kasutamine; uuringud uute toodete turule 

toomiseks



Meede 1.2 toetatavad 

valdkonnad ja tegevused 

Eesmärk: ettevõtluse arenguks vajalikud 

tingimused on paranenud 

Toetatavad valdkonnad ja tegevused:

• Investeeringuteks tugitaristusse, hoonetesse 

ja seadmetesse, sisseseade või mõni muu 

põhivara soetus ning maastikusõidukid või 

mootorsõidukid. 

Ettevõtluseks vajaliku tugitaristu rajamine 
(konkreetsete kitsaskohtade kõrvaldamine)

Ettevõtluseks vajalike investeeringute 

teostamine 



Mitteabikõlbulikud kulud 
Meede 1.1 ja 1.2

• Mitterahaline omaosalus (vabatahtlik töö)

• Projekteerimine (kui sama projekti raames ei 

toimu ehitustegevust)

• LEADER määrusest tulenevad 

mitteabikõlbulikud kulud



Tulemusindikaatorid
Meede 1 (1.1 ja 1.2)

• Käibe muutus: 2 a peale projekti on käive 

suurenenud vähemalt 10%

• Tegevustes (õppereisid, koolitused jm) 

osalejate rahulolu vähemalt tasemel “hea” 

(meede 1.1)



MEEDE 2 Nõuded taotlejale
meede 2.1 ja 2.2

• KKLM piirkonnas registreeritud ja tegutsev organisatsioon või 

seltsing

• Registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist

• Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne

• Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu 

esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, 

v.a usulised ühendused

• Eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori 

(riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-

õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal

• Taotlejal on õigus ühes voorus esitada 1 projekt, va KKLM (2.2)

• KKLM projektid kinnitab üldkoosolek

• LEADER määruse nõuded



Toetuse saaja ja toetus
meede 2.1 ja 2.2 

Toetuse saaja: MTÜ, sh KKLM, SA, KOV, seltsing

Toetus: kuni 90% 

2000 – 64 000 €

• 100% seltsingule - 500 kuni 2000 €

• 30% mootor- või maastikusõiduk

• 60% taristuinvesteering

• 90% teadmussiire, ühis- ja suurprojekt

• 90% elektroonilise side juurdepääs

• 90% kogukonnateenus (üldkoosoleku otsus)



Tegevusvaldkonnad
Meede 2.1      

Eesmärk: Piirkonna eripära ja kultuuripärandi 

arendamine

Tegevusvaldkonnad: 

• Kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja 

esitlemine

• Mainekujundusprojektide teostamine



Toetatavad tegevused
Meede 2.1 

• Piirkonna eripära ja kultuuripärandiga seotud hoonete 

ehitamine, rekonstrueerimine, avamine külastajatele, 

ekspositsioonide loomine/uuendamine, eelnevaga otseselt 

seonduv inventar ja tegevused (järelevalve)

• Piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmise ja 

arendamisega seonduvad koolitused, seminarid, õppereisid, 

uuringud, piirkonna turundustegevuste teostamine; eripära 

ja kultuuripärandiga setud ühisprojektide teostamine ning 

vastavate koostöövõrgustike arendamine, sh ühistuline 

tegevus; uuringud, analüüsid jm



Tegevusvaldkonnad
Meede 2.2

• Piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja 

teenuste parendamine, sh tagasi- ja sisserände 

soodustamine

• Tugitaristu arendamine

• Heakorra parandamine

• Huvitegevuse võimaluste arendamine

• Elukeskkonna turvalisuse suurendamine

• Spetsiifiliste teenuste arendamine



Toetatavad tegevused
meede 2.2

Investeeringud: kohaliku elukeskkonna ja teenuste 

parendamiseks suunatud hoonete ehitamine, 

rekonstrueerimine, renoveerimine, eelnevaga 

otseselt seotud inventar ja tegevused (nt 

omanikujärelevalve).

Tegevused: elukeskkonna ja teenuste parendamisele 

suunatud koolituste, seminaride ja õppereiside 

läbiviimine; elukeskkonna arendamisele suunatud 

ühisprojektide ja koostöövõrgustike arendamine; 

piirkonna tagasi- ja sisserännet soodustavad 

tegevused; tegevusvaldkonnaga seonduvate 

uuringute, analüüside jms teostamine.



Mitteabikõlblikud kulud
Meede 2.1 

• projekteerimine (kui projekti raames ei 

ehitata)

• LEADER määrusest tulenevad abikõlbmatud 

kulud



Toetuse määrad
Meede 2.1

Toetuse määr: 2000 € kuni 64 000 €

Ühis- ja suurprojektile kuni 200 000 €

30% mootor/maastikusõiduki liisimine/ost

60% otsene ettevõtlusprojekt

60% taristuinvesteering

90 % elektroonilisele sidevõrgule juurdepääs

90% kogukonnateenused

90% teadmussiirde projekt

100 % seltsingule 500 -2000 €

9% mitterahaline omasalus seotud tegevuste puhul

Võib soetada kasutatud masina või seadme, va KOV



Tulemusindikaatorid
meede 2.1 ja 2.2

• Uus/parendatud teenus või toode 

• Tegevuste (õppereisid, seminarid, koolitused jms) 

osalejate rahulolu vähemalt “hea”

• Koolitustel, õppereisidel osalejate arv 

• Jätkusuutlike mainekujundus/turundusprojektide arv

• Ühis- ja suurprojektide arv



Ühisprojektide eelnevalt 

määratletud teemad

• Piirkonna ühisturundus elanikele/külastajatele

• Maakondlike suurürituste korraldamine

• Piirkonna muuseumite arendamine kolme 

sektori koostöös

• Kohaliku toidu propageerimine, võrgustiku 

arendamine

• Matka- ja terviseradade võrgustiku arendamine

• Turvalisuse ühine arendamine 



Tehniline 

kontroll 

20 

tööpäeva

Juhatuse 

kinnitus  

3 

tööpäeva

Hindamine

30 

tööpäeva

Juhatuse 

kinnitus   

3 

tööpäeva

Büroost 

PRIA-sse

5tööpäev

a

Kokku 

aeg ca 

70 päeva

KKLM -

taotluste 

vastuvõtt        

10 tööpäeva

PRIA menetlus 

60 päeva

( 90 päeva) 

Info 

taotlejale



Edukat taotlemist!

Nõustamine

KKLM  ja LAK


