
MEEDE 3.1.
Suurprojektide arendamine

1. Meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus

Meetme rakendamise vajaduseks on toetada avalikuks kasutuseks suunatud objektide arengut,
millel on suurem regionaalne mõju. Regionaalse mõju all peetakse silmas ühe haldusreformi
järgse kohaliku omavalitsuse piire ületavat mõju. Suurprojektide puhul on oluline, et nendesse
oleks kaasatud osapooled erinevatest sektoritest (avalik, era- ja kolmas sektor). Seega on
suurprojektide meede sarnaselt võrgustike arendamise meetmetele (meetmed 3.2 ja 3.3) oma
olemuselt horisontaalne.

Suurprojektide puhul on eelduseks, et arendatav objekt valmib terviklikult ning võrreldes senise
olukorraga toimub pakutava toote areng selgelt uuele tasemele. Projektid peavad andma
piirkonna majandus- ja elukeskkonnale olulist lisandväärtust. Projektide puhul on oluline
regionaalne tasakaalustatus.

Suurprojektide meede viidi TASi strateegiasse sisse 2018-2019.a. toimunud strateegia uuendamise
raames.

2. Meetme eesmärk

1. TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus.

2. TASi piirkonnas on elujõuline kogukond.

3. Toetatavad tegevused

1) TASi piirkonda jäävate avalikuks kasutuseks mõeldud ning suurema piirkondliku mõjuga
objektide arendamine.

4.Abikõlblikud kulud

� Investeeringud suuremamahulistesse objektidesse või rajatistesse, mis on suunatud
avalikuks kasutamiseks ja kavandatud kolme sektori koostöös.

� Investeeringut ettevalmistavad (nt projekteerimine) ja toetavad tegevused (nt
järelevalve) ainult Leader-meetme määrusega lubatud ulatuses ja mahus.

� Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari (sealhulgas patendi,
litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine).

� Vabatahtlik töö.

Toetust saavad projektid peavad olema jätkusuutlikud, nn poolikuid projekte, st selliseid
projekte, mis pärast elluviimist jäävad ootama järgmise etapi rahastamist, ei toetata.

Investeeringud tuleb teostada TASi piirkonnas.

Kasusaajad peavad olema TASi piirkonnast.
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5. Mitteabikõlblikud kulud

� Investeeringud objektidesse, mis ei ole suunatud laiemale avalikkusele.

� Organisatsioonide üksikprojektid.

� Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

6. Toetuse saajad

� Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd).

� Kohalikud omavalitsused.

� Mikroettevõtted.

7. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale
(sh dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)

Suurprojektide esitamisele ja hindamisele eelneb nende tutvustamine TASi üldkoosolekul.
Potentsiaalsetel taotluse esitajatel on kohustus projekti TASi üldkoosolekul presenteerida ning
küsimustele vastata. Peale projekti esitlust üldkoosolekul esitatakse täistaotlus koos lisadega,
mida hindab laiendatud hindamiskomisjon, kuhu lisaks tavapärastele liikmetele kaasatakse 1-2
välist eksperti.

Projektitoetuse taotleja täidab projektikirjelduse vormi ning esitab samaPRIA e-keskkonnas

keskkonna kaudu TASile järgmised dokumendid:

� ehitise puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga
juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras
ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;

� äriühingu puhul kinnitatud , mille äriregistrile esitamise täht-majandusaasta aruanne
aeg on saabunud juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta
aruanne ja see ei ole kättesaadav äriregistrist;

� ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu
inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub
taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt
viieks (ettevõtjal kolmeks) aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa välja-
maksmisest. Uue hoone püstitamise korral peab kavandatava hoone alune maa olema
projektitoetuse taotleja omandis või peab sellele maale olema projektitoetuse taotleja
kasuks seatud hoonestusõigus.

Projektitoetuse taotleja täidab projektikirjelduse vormi ning esitab samaTASi e-keskkonnas

keskkonna kaudu TASile järgmised dokumendid:

� volitus, kui projektijuht on volitatud esindaja;

� hinnapakkumused;

� ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui vastava loa või teatise saamine on ehitus-
seadustiku kohaselt nõutav;

� ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu
inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub
taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt
viieks (ettevõtjal kolmeks) aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa välja-
maksmisest. Uue hoone püstitamise korral peab kavandatava hoone alune maa olema
projektitoetuse taotleja omandis või peab sellele maale olema projektitoetuse taotleja
kasuks seatud hoonestusõigus;
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� mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva
seisuga , v.a usulised ühendused; SAesitabMTÜ liikmete nimekiri asutajate ja nõukogu
liikmete nimekirja;

� äriühingu puhul kinnitatud , mille äriregistrile esitamisemajandusaasta aruanne
tähtaeg on saabunud, juhul kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile
majandusaasta aruanne ja see ei ole kättesaadav äriregistrist;

� allkirjastatud koostöökokkulepped;

� (ettevõtted) või (MTÜd, SAd ja kohalikud omavalitsused).äriplaan arendusplaan

Muud nõuded projektitoetuse taotlejatele tulenevad TASi töökorrast „Leader-meetme raames
antava projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord“ ja Leader-määrusest.

8. Toetuse maksimaalne suurus ja määr

Maksimaalne toetussumma on 200 000 eurot, minimaalne toetussumma 100 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on kuni 50% abikõlblikest kuludest.

Ühest TASi piirkonnast (Põhja- ja Kirde-Tartumaa; Lääne-Tartumaa; Lõuna-Tartumaa; Kagu-
Tartumaa) ei rahastata rohkem kui 2 projekti.

9. Viide sihtvaldkonnale

Sihtvaldkond 6B: maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.

Sihtvaldkond 6A: tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikettevõtete loomise ja arendamise
ning töökohtade loomise hõlbustamine.

Sihtvaldkond 1A: innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiir-
kondades.

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

Mõjuindikaator: kasusaajate rahulolu.

� Eesmärk: keskmine projektide kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.

� Allikas: liikmete rahulolu-uuring.

Tulemusindikaator: projektide otseste kasusaajate arv.

� Eesmärk: minimaalselt 15 000 projekti kohta (mõju laiem kui 1 KOV).

� Allikas: projektitaotlused.

Väljundindikaator: elluviidud suurprojektide arv.

� Eesmärk perioodi lõpuks: 5 elluviidud projekti.

� Allikas: projektide aruanded (TAS).
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11. Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

1) Meetmespetsiifilised hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 40%), sh:
1.1. Projekti panus laiema piirkonna arengule (20%)

1.2. Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (20%)

2) Universaalsed hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 60%), sh:
2.1. Projekti ja eelarve põhjendatus (20%)

2.2. Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (10%)

2.3. Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (10%)

2.4. Projekti vastavus TASi läbivale printsiibile – uute ja innovatiivsete toodete
arendamine (20%)
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