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Meede 1: ETTEVÕTLUSAKTIIVSUSE SUURENDAMINE  
 

TOETATAVAD 
TEGEVUS-
VALDKONNAD 
 
Millised 
tegevusvaldkonnad 
peaks sellest 
meetmest olema 
toetatud? 

EESMÄRK 1: Loodud on 
tingimused ning soodne 
ettevõtluskeskkond töökohtade 
tekkeks. 
 
EESMÄRK 2: Ettevõtluses 
kasutatakse säästlikult kohalikke 
ressursse ning tuuakse esile 
piirkonna eripära ning loodus- ja 
kultuuripärandit. 
 
EESMÄRK 3: Piirkonna elanike ja 
külastajate jaoks olulised 
teenused on aastaringselt 
kättesaadavad. 
 

• Ettevõtluseks vajalike investeeringute tegemine sh investeeringud keskkonnasäästlikesse 
lahendustesse ja energiatõhususe parandamisesse 

• Ettevõtlusalaste koostöövõrgustike arendamine 
• Noorte ettevõtlusaktiivsuse tõstmine 
 
• Ettevõtlusinnovatsiooni toetavate tegevuste elluviimine (sh teenusdisain ja prototüüpide 

loomine) 
• Kohalikul ressursil põhinevate toodete sh turismitoodete arendamine 

 
 

 
• Piirkonnas puuduvate teenuste loomine sh kogukonnateenuste arendamine 

MITTE-TOETATAVAD 
TEGEVUS-
VALDKONNAD 
 

EESMÄRK 1: Loodud on soodus 
ettevõtluskeskkond ning 
tingimused töökohtade tekkeks. 
 

• Põllumajandusliku tootmisega seotud tegevused (põllumajandusmasinad, 
maaparandustööd, istanduste rajamine) va kui tegeletakse tooraine väärindamisega. 

 
 



Millised tegevus-
valdkonnad tuleks 
välistada? 

EESMÄRK 2: Ettevõtluses 
kasutatakse säästlikult kohalikke 
ressursse ning tuuakse esile 
piirkonna eripära ning loodus- ja 
kultuuripärandit. 
 
EESMÄRK 3: Piirkonna elanike ja 
külastajate jaoks olulised 
teenused on aastaringselt 
kättesaadavad. 
 

• Kalandusega seotud tegevused (LRS poolt toetatavad tegevused) 
 
 
 
 
 
 

SEIRENÄITAJAD 
 
Millised oleks nende 
eesmärkide jaoks 
sobilikud 
seirenäitajad? 

EESMÄRK 1: Loodud on soodus 
ettevõtluskeskkond ning 
tingimused töökohtade tekkeks. 
 
EESMÄRK 2: Ettevõtluses 
kasutatakse säästlikult kohalikke 
ressursse ning tuuakse esile 
piirkonna eripära ning loodus- ja 
kultuuripärandit. 
 
EESMÄRK 3: Piirkonna elanike ja 
külastajate jaoks olulised 
teenused on aastaringselt 
kättesaadavad. 
 

Tulemusnäitajad riiklikult etteantud (sihttase seatakse aastate lõikes): 
• ÜPP toetusel arendatud maapiirkondade ettevõtete, sealhulgas biomajanduse ettevõtete 

arv (R39) 
• ÜPP projektides toetatud uued töökohad (R37) 
• Selliste tegevuste arv, mis aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele ning kliimamuutuste 

leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide saavutamisele maapiirkondades (R27) 
 

Tulemusnäitajad KKLM enda valitud (sihttase seatakse aastate lõikes): 
• Toetatud ettevõtete müügitulu kasv (töötaja kohta) 
• Toetatud ettevõtete sotsiaalmaksuga maksustatud summa kasv  

 
 
Väljundnäitajad (sihttaset ei seata): 
• Loodud kõrge lisandväärtusega töökohtade arv 
• Säilitatud töökohtade arv 
• Uute/parendatud teenuste sh kogukonnateenuste arv 
• Uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate** teenuste arv 



• Uute/parendatud toodete arv 
• Uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate** toodete arv 
• Uuenduslike lahenduste arv (ettevõtlusinnovatsioon) 
• Korrastatud/rajatud taristuobjektide arv 
• Ühistegevuste arv 
• Ühistegevustes osalenute arv 
• Noortele suunatud projektide arv 

NÕUDED 
TAOTLEJALE 

• KKLMi tegevuspiirkonnas 
tegutsev (piirkonda 
registreeritud ja/või tegevus 
toimub piirkonnas); 

• Eelnevate KKLMi LEADER 
projektide vähemalt esimene 
maksetaotlus on esitatud; 

• Registreeritud vähemalt 12 
kuud enne taotluse esitamist; 

• Taotlemisele eelneva 12 
kuu käive peab olema 
vähemalt 5000 eurot 

 

TOETUSSUMMAD  
 
Milline võiks olla 
toetuse suurus 
taotluse kohta? 
 

• Minimaalne: 5 000€  
• Maksimaalne: 64 000€, 

suurprojektide puhul 128 
000€ 

Kuni 10 000€ projektidele 
lihtsamad nõuded 
(Finantsprognoosi ei nõuta) 

 

 
  



Meede 2: ELUKESKKONNA PARENDAMINE  
 

TOETATAVAD 
TEGEVUS-
VALDKONNAD 
 
Millised 
tegevusvaldkonnad 
peaks sellest 
meetmest olema 
toetatud? 
 

EESMÄRK 1: Piirkonnas on loodud 
kvaliteetne, atraktiivne, erinevate 
huvirühmadega arvestav avalik 
ruum. 
 
EESMÄRK 2: Elu toetavad 
teenused on aastaringselt 
kättesaadavad kõigis 
piirkondades ja kõigile 
eagruppidele.  
 
 
EESMÄRK 3: Piirkonna eripära on 
hoitud ja arendatud ning piirkond 
on tuntud üle Eesti ja 
rahvusvaheliselt. 
 

• Avaliku ruumi parendamine (sh pargid, mänguväljakud, spordirajatised jne) 
 
 
 
 
• Küla- ja seltsimajade isemajandamisvõimekuse tõstmine (sh investeeringud 

keskkonnasäästlikesse lahendustesse ja energiatõhususe parandamisesse)  
• Piirkonna elanikele oluliste teenuste sh kogukonnateenuste arendamine  
• Elukeskkonna turvalisuse sh kriisidega valmisoleku suurendamine 
• Noorte aktiivsuse tõstmine 

 
• Loodus- ja kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja esitlemine (sh 

objektide konserveerimine, taastamine, eksponeerimine jms) 
• Mainekujundusprojektide tegemine (sh piirkonna eripära tutvustavate 

sündmuste korraldamine jms) 
 

MITTE-TOETATAVAD 
TEGEVUS-
VALDKONNAD 
 
Millised tegevus-
valdkonnad tuleks 
välistada? 
 

EESMÄRK 1: Piirkonnas on loodud 
kvaliteetne, atraktiivne, erinevate 
huvirühmadega arvestav avalik 
ruum. 
 
EESMÄRK 2: Elu toetavad 
teenused on aastaringselt 
kättesaadavad.  
 

 
 
 
 
 
• Riiklikult rahastatud üld- ja huviharidusega seotud tegevused 
• Riiklikult rahastatud sotsiaal- ja tervishoiuteenustega seotud tegevused 



EESMÄRK 3: Piirkonna eripära on 
hoitud ja arendatud ning piirkond 
on tuntud üle Eesti ja 
rahvusvaheliselt. 

SEIRENÄITAJAD 
 
Millised oleks nende 
eesmärkide jaoks 
sobilikud 
seirenäitajad? 

EESMÄRK 1: Piirkonnas on loodud 
kvaliteetne, atraktiivne, erinevate 
huvirühmadega arvestav avalik 
ruum. 
 
EESMÄRK 2: Elu toetavad 
teenused on aastaringselt 
kättesaadavad kõigis 
piirkondades ja kõigile 
eagruppidele.  
 
EESMÄRK 3: Piirkonna eripära on 
hoitud ja arendatud ning piirkond 
on tuntud üle Eesti ja 
rahvusvaheliselt. 

 

Tulemusnäitajad riiklikult ette antud (seatakse sihttase aastate lõikes): 
• Selliste tegevuste arv, mis aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele ning 

kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide saavutamisele 
maapiirkondades (R27) 

 
Väljundnäitajad (sihttaset ei seata): 
• Korrastatud/parendatud avalikus ruumis paiknevate  objektide arv 
• Loodus- ja kultuuripärandi säilitamise, arendamise ja esitlemisega seotud 

projektide arv 
• Uute/parendatud teenuste sh kogukonnateenuste arv  
• Jätkusuutlike mainekujundus-/turundusprojektide arv 
• Ühistegevuste arv 
• Ühistegevustes osalenute arv 
• Noortele suunatud projektide arv 

 
 
 
 

 
 

 
 



NÕUDED 
TAOTLEJALE 
 

• KKLMi piirkonnas 
registreeritud ja tegutsev 
organisatsioon 

• Eelnevate KKLMi LEADER 
projektide vähemalt esimene 
maksetaotlus on esitatud 

• Registreeritud vähemalt 12 
kuud enne taotluse esitamist 

KKLM projektid kinnitab 
üldkoosolek 

 

TOETUSSUMMAD  
 
Milline võiks olla 
toetuse suurus 
taotluse kohta? 

 

• Minimaalne: 5 000€  
• Maksimaalne: 64 000€, 

suurprojektide puhul 128 000€ 
(va seltsingud) 

Kuni 10 000€ projektidele 
lihtsamad nõuded (tulude-kulude 
prognoosi ei ole nõutav) 

 

 
 
 


