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Päevakava

10.30-11.00 tervituskohv ja registreerumine

11.00-12.30 TASi strateegia, meetmed, taotlemine

(Kristiina Tammets, TASi tegevjuht ja Kadri Püü, TASi

konsultant-projektijuht)

12.30-13.00 PRIA tähelepanekud Leader-meetme projektitaotluste

menetlemisel (Raimo Ronimois, PRIA Leader-toetuste büroo juhataja ja 

Aime Ilves, PRIA Leader-toetuste büroo peaspetsialist)

13.00 soovijatele individuaalne nõustamine Leader-meetme osas



LEADER evolution

Source: DG AGRI 2014-2020 Provisional  budget data



2014-2020 Indicative allocation of budget for LEADER

Breakdown by sub-measure





Expected number of selected LAGs 

and average budget (total public)

Source: DG AGRI 2014-2020 SFC Database





What are the objectives ?

Number of jobs created:
46.000 (EAFRD), 4850 

(EMFF) + 27.000 
maintained (EMFF)

54.6% of rural 
population to be covered 

by LDS

Number of (F)LAGs: 
2.536 (EAFRD)+276 

(EMFF)



A quick look at Measure 19 (LEADER/CLLD)

RDPs...

Implemented in 109 RDPs

Expected total number of LAGs: 2513

Total public funding allocated: € 9.7 billion

Planned number of jobs created: 44.400

Population covered by LAGs: 161 million



A quick look at Measure 19 (LEADER/CLLD)

The top-5 themes that LEADER is expected

to contribute to are:

1.Employment, local economy and diversification;

2.Resource efficiency, renewable energy and

climate;

3. Social inclusion and poverty reduction;

4. Cultural heritage and landscape;

5. Agriculture, local food and production systems.



www.elard.eu

LEADER lähenemine

alt-üles lähenemine,

piirkondlikud arengustrateegiad,

erinevate sektorite partnerlus,

võrgustumine ja koostöö,

integreeritud maaelu areng,

innovatsioon,

horisontaalne juhtimine





Keskmine Eesti tegevusgrupp



TASi strateegia täitmine 2009-

2014





Regionaalne koostöö



Struktuur



Hindamiskomisjon

Hindamiskomisjoni kuuluvad kolm põhiliiget ja kolm asendusliiget 

(mõlemal juhul erinevate sektorite esindajad 3+3):

1. Põhja - ja Kirde-Tartumaa  piirkonnast (Tartu, Vara, Alatskivi, 

Peipsiääre ja Kallaste KOVid)

2. Lääne-Tartumaa  piirkonnast (Laeva, Tähtvere, Puhja, Nõo, 

Konguta KOVid)

3. Lõuna-Tartumaa  piirkonnast (Ülenurme, Haaslava, Kambja 

KOVid)

4. Kagu-Tartumaa  piirkonnast (Luunja, Mäksa, Võnnu, Meeksi 

KOVid)

5. TASi koostööpartnerite hulgast (Tartu Ärinõuandla, Tartu 

Maavalitsus, Kodukant Tartumaa, Tartu Teaduspark) 



Hindamiskomisjoni piirkonnad



TASi rahastatud projektid valdade lõikes (2007-2013)



Projektitoetus elaniku kohta valdade lõikes (2007-2013)



Projektitoetuste jagunemine valdkondade lõikes (2007-2013)



TASi eelarve 2014-2020

•Uuel perioodil TASi eelarve ca 5 milj. eurot, 
millele lisandub täiendav summa strateegia 
kvaliteedi põhjal – üle 755 000 euro.
•TASi strateegia hinnati parimaks 26 Eesti 
Leader-tegevusgrupi seas. 
•Kogu eelarve summa jaguneb:
•80% - projektitoetusteks;
•20% - tegevusgrupi jooksvateks kuludeks, tegevuspiirkonna 
elavdamise kuludeks



Uue perioodi taotlusvoorude statistika

• TAS on uuel perioodil läbi viinud kaks taotlusvooru.
• Kahe taotlusvooru eelarve kokku üle 1,1 miljoni euro 
(480 000 eurot + 632 314,5 eurot).
• Kokku laekus 126 projektitaotlust (sh 4 TASi
projektitaotlust).
• Tehnilise kontrolli läbisid ja hindamisele esitati 105
projektitaotlust.
• TASi juhatuse otsusega kinnitati 46 projekti, 
üldkoosolek kinnitas 4 TASi projekti – see on 39,7% 
esitatud projektitaotlustest ning rahaliselt ca 26,5%.



Uue perioodi taotlusvoorude statistika

• TASi juhatus on meetmes 2.1 kinnitanud 24% esitatud 
taotlustest, meetmes 2.2 kinnitanud 75% esitatud 
taotlustest.
• Juhatuse otsusega on heaks kiidetud 8 ühisprojekti, 
üldkoosoleku otsusega 4 ühisprojekti.
• Juhatuse otsusega on heaks kiidetud üks
teadmussiirde projekt.



TASi uue perioodi taotlusvoorudesse esitatud ja kinnitatud 

taotlused KOVide lõikes (EUR)
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TASi uue perioodi taotlusvoorudesse esitatud ja kinnitatud 

taotlused KOVide lõikes (tk)
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TASi uue perioodi taotlusvoorudesse esitatud ja kinnitatud 

taotlused meetmete lõikes (EUR)
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TASi uue perioodi taotlusvoorudesse esitatud ja kinnitatud 

taotlused meetmete lõikes (tk)
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TASi uue perioodi taotlusvoorudesse esitatud ja kinnitatud 

ühisprojektid meetmete lõikes (EUR)
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TASi uue perioodi taotlusvoorudesse esitatud ja kinnitatud 

ühisprojektid meetmete lõikes (tk)
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TASi meetmed I

•STRATEEGILINE VALDKOND 1: Kohalikul eripäral ja ressursil baseeruva 
ettevõtluse arendamine (50%)
•Meede 1.1: Väiketootmise ja teenuste arendamine (25%)
Toetatavad tegevused:
•Kohalikul ressursil (puit jms) baseeruvate toodete ja teenuste 
arendamine
•Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine

•Maksimaalne toetussumma 70 000 eurot, minimaalne toetussumma 
2500 eurot.
•Toetus antakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest.
•Toetuse saajad: mikroettevõtted, MTÜd/SAd.



TASi meetmed I

•STRATEEGILINE VALDKOND 1: Kohalikul eripäral ja ressursil 
baseeruva ettevõtluse arendamine (50%)
•Meede 1.2: Turismiettevõtluse arendamine (25%)
Toetatavad tegevused:
•Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine 
•Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ning 
avalikus kasutuses olevate turismiobjektide arendamine

•Maksimaalne toetussumma 70 000 eurot, minimaalne 
toetussumma 2500 eurot.
•Toetus antakse kuni 50% abikõlblike kulude maksumusest 
toetatava tegevuse 1 puhul ja kuni 80% toetatava tegevuse 2 
puhul, kui taotlejaks on MTÜ/SA või KOV.
•Toetuse saajad: mikroettevõtted, MTÜd/SAd, KOVid (ainult 
tegevus 2 puhul).



TASi meetmed II

•STRATEEGILINE VALDKOND 2: Kogukondade võimekuse arendamine (30%)
•Meede 2.1: Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine (21%)
Toetatavad tegevused:
•Kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine 
•Uuenduslike piirkondlike (vähemalt 3 KOVi), maakondlike, üleriigiliste ja 
rahvusvaheliste ürituste läbiviimine 
•Kogukonnateenuste arendamine 
•Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja taristu arendamine

•Maksimaalne toetussumma 70 000 eurot, minimaalne toetussumma 2500 
eurot.
•Toetus antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest.
•Toetuse saajad: MTÜd/SAd, KOVid, Põllumajandusmuuseum.



TASi meetmed II

•STRATEEGILINE VALDKOND 2: Kogukondade võimekuse arendamine (30%)
•Meede 2.2: Noorte aktiviseerimine (9%)
Toetatavad tegevused:
•Ettevõtlikkuse arendamine 
•Tööpraktika võimaldamine, õpilasmalevad, laagrid jms
•Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesse

•Maksimaalne toetussumma 15 000 eurot, minimaalne toetussumma 2500 
eurot.
•Toetus antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest
•Toetuse saajad: MTÜd/SAd, kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk, 
KOVid, Põllumajandusmuuseum.



TASi meetmed III

•.STRATEEGILINE VALDKOND 3: Koostöövõrgustike arendamine (20%)
•Meede 3.1: TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine 
(10%)
Toetatavad tegevused:
•Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine
•Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (ühisturunduse 
arendamine, taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine 
jms)

•Maksimaalne toetussumma 70 000 eurot, minimaalne toetussumma 5000 
eurot.
•KOVid, MTÜd/SAd – toetus kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest;
•Mikroettevõtted, teiste organisatsioonide kasumi teenimisele suunatud 
projektid – kuni 50%. Taotlejaks saab olla ka Põllumajandusmuuseum.



TASi meetmed III

•STRATEEGILINE VALDKOND 3: Koostöövõrgustike arendamine (20%)
•Meede 3.2: Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine 
(10%)
•Toetatavad tegevused:
•Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike 
arendamine
•Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine 

•Maksimaalne toetussumma 70 000 eurot, minimaalne toetussumma 
10 000 eurot.
•KOVid, MTÜd/SAd – toetus kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest;
•Mikroettevõtted, teiste organisatsioonide kasumi teenimisele 
suunatud projektid – kuni 50%.



Hindamiskriteeriumid

TASi projektide hindamiskriteeriumid on olemuslikult jaotatud 
kaheks:
•1. Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal 40%), sh:
Projekti panus strateegia meetmespetsiifilise eesmärgi täitmisele •

(10%)
Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (• 30%)

•2. Universaalsed kriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste 
valdkondade ja meetmete puhul (osakaal 60%), sh:
Projekti ja eelarve • põhjendatus (20%)
Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (• 10%)
Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (• 10%)
Projekti vastavus TASi läbivale printsiibile • - uute ja innovaatiliste 

toodete arendamine (20%)



Hindamisskaala

Hindepunkti 

väärtus

Hindepunkti sisuline tähendus

5 Projekt vastab täielikult kriteeriumi nõuetele. Projektitaotlus

saab kriteeriumi järgi maksimaalse hinde juhul, kui

projektitaotlus vastab kõigile kriteeriumi skaala tipu

kirjelduses toodud nõuetele.

4 Projekt vastab üldjoontes kriteeriumi nõuetele.

3 Projekt vastab osaliselt kriteeriumi nõuetele.

2 Projekt vastab vähesel määral kriteeriumi nõuetele.

1 Projekt ei vasta kriteeriumi nõuetele.



Meede 1.1. Väiketootmise ja teenuste arendamine (K1-K2)

Hindamiskriteerium 

ja osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K1: Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%)

Projekt on otseselt suunatud kohaliku ressursi nutikale 

väärindamisele, sh kas:

• kohaliku loodusressursi ärilisele rakendamisele või

• kohaliku toidu väärindamisele.

K2: Projekti mõju 

meetme 

indikaatorite 

täitmisele (30%)

1) Projekti tulemusena tekib piirkonda uus/parendatud 

kohalikul ressursil baseeruv toode.

2) Projekti tulemusena luuakse vähemalt üks töökoht.

3) Projekti tulemusena kasvab ettevõtte käive kahe aasta 

jooksul peale projekti lõppu vähemalt 20%.



Meede 1.2. Turismiettevõtluse arendamine (K1-K2)

Hindamiskriteerium 

ja osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K1: Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%)

Projekt on otseselt suunatud piirkondlikku eripära rõhutava 

turismiettevõtluse arendamisele, sh kas:

• kohalike turismitoodete ja -teenuste arendamisele või

• ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamisele.

K2: Projekti mõju 

meetme 

indikaatorite 

täitmisele (30%)

1) Projekti tulemusena tekib piirkonda uus/parendatud 

turismitoode või -teenus.

2) Projekti tulemusena luuakse vähemalt üks töökoht.

3) Projekti tulemusena kasvab ettevõtte käive kahe aasta 

jooksul peale projekti lõppu vähemalt 20%.

4) Projekt aitab otseselt kaasa piirkonna külastajate arvu 

tõusule.



Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine (K1-K2)

Hindamiskriteerium 

ja osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K1: Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%)

Projekt panustab otseselt kas:

1) Kultuuripärandi arendamisele ja eksponeerimisele

2) Uuenduslike piirkondlike ning maakondlike ühisürituste 

läbiviimisele

3) Kogukonnateenuste loomisele ja arendamisele, sh 

kohalikud äriteenused

4) Avalike puhkealade jms arendamisele

K2: Projekti mõju 

meetme 

indikaatorite 

täitmisele (30%)

Projekti tulemusena on kas:

1) Rajatud investeeringuobjekt (kultuuripärand, puhkealad), 

mille iganädalane püsikasutajate arv on minimaalselt 20

2) Läbiviidud uuenduslik ühisüritus, kus osaleb vähemalt 100 

inimest

3) Loodud uus või parendatud kogukonnateenus, millel on 

vähemalt 20 püsikasutajat



Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine (K1-K2)

Hindamiskriteerium 

ja osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K1: Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%)

Projekt panustab otseselt kas:

1) Noorte ettevõtlikkusele ja ettevõtluspädevuse arendamisele

2) Tööpraktika võimaldamisele noortele

3) Noorte aktiviseerimisega seotud investeeringu teostamisele

K2: Projekti mõju 

meetme 

indikaatorite 

täitmisele (30%)

Projekti tulemusena on kas:

1) Läbiviidud ettevõtlikkuse arendamisele suunatud tegevus, 

kus osaleb vähemalt 20 noort

2) Läbiviidud noorte praktiliste oskuste arendamisele 

suunatud tegevus, kus osaleb vähemalt 20 noort

3) Uuendatud/parendatud noortele suunatud objekt, millel on 

vähemalt 20 püsikasutajat nädalas



Meede 3.1. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine (K1-K2)

Hindamiskriteerium 

ja osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K1: Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%)

Projekt panustab otseselt kas:

1) Olemasolevate ja uute spetsiifiliste koostöövõrgustike 

arendamisele

2) Ühisturunduse edendamisele

3) Taastuvenergia ühisele arendamisele

4) Infovõrgustike arendamisele

K2: Projekti mõju 

meetme 

indikaatorite 

täitmisele (30%)

Projekti tulemusena on kas:

1) Oluliselt edasiarendatud olemasolev või loodud uus 

koostöövõrgustik

2) Suurenenud võrgustikus osalevate organisatsioonide arv

3) Suurenenud võrgustiku liikmete rahulolu



Meede 3.2. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine (K1-K2)

Hindamiskriteerium 

ja osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K1: Projekti panus 

strateegia 

meetmespetsiifilise 

eesmärgi täitmisele 

(10%)

Projekt panustab otseselt kas:

1) Olemasolevate regionaalsete koostöövõrgustike 

arendamisele või

2) Uute regionaalsete koostöövõrgustike loomisele või 

arendamisele

K2: Projekti mõju 

meetme 

indikaatorite 

täitmisele (30%)

Projekti tulemusena on kas:

1) Oluliselt edasiarendatud olemasolev või loodud uus 

koostöövõrgustik

2) Suurenenud võrgustikus osalevate organisatsioonide arv

3) Suurenenud võrgustiku liikmete rahulolu



Universaalsed hindamiskriteeriumid (K3-K6)

Hindamiskriteerium ja 

osakaal

Nõuded projektitaotlusele (maksimaalse hinde kirjeldus)

K3: Projekti (sh 

eelarve) põhjendatus 

(20%)

1) Projektis on selgelt kirjeldatud probleemid, põhjendatud vajadused 

ja ideed, mida soovitakse lahendada või teostada. 

2) Sihtgrupid ja kasusaajad on selgelt määratletud ja seotud projekti 

tulemustega.

3) Eesmärgid lähtuvad probleemidest ja vajadustest ning on 

realistlikud.

4) Eelarve on arusaadav ja selgelt põhjendatud ning vastavuses 

kavandatud tegevuste ja tulemustega.

K4: Projekti 

tulemuslikkus ja 

elujõulisus (10%)

1) Projekti tegevused on läbi mõeldud, kavandatud tegevused 

võimaldavad saavutada projekti otseseid tulemusi.

2) Taotleja suudab kavandatud tegevusi jätkata või investeeringu 

objekte toimivana hoida piisava aja kestel peale projekti lõppemist.

K5: Taotleja 

suutlikkus projekti 

teostamisel (10%)

1) Projekti teostaval meeskonnal, sh projektijuhil on piisavalt 

teadmisi, oskusi ja kogemusi projekti edukaks elluviimiseks.

2) Projekti teostamisel osalevad projekti seisukohalt vajalikud 

asjatundjad ja olulised partnerid.

K6: Projekti vastavus 

TASi läbivale 

printsiibile – uute ja 

innovatiivsete toodete 

arendamine (20%)

1) Projekti raames teostatavad tegevused on selgelt uuenduslikud. 

Kasutatakse uuenduslikke tehnoloogiaid, meetodeid.

2) Projekti elluviimine toimub koostöös, tegevustesse on kaasatud 

kõrgkool/teadus- ja/või arendusasutus või nende esindaja.



Indikaatorid ja sihttasemed 

Meede 1.1 Väiketootmise ja teenuste arendamine:

• Mõjuindikaator: toetatud ettevõtete käibe muutus. Eesmärk iga 

ettevõtte puhul: käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul alates 

projekti lõppemisest.

•Tulemusindikaator: loodud töökohtade arv. Eesmärk 

strateegiaperioodiks kokku: 35 uut töökohta.

•Väljundindikaator: uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate 

toodete ja teenuste arv. Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: piirkonnas 

on kokku 50 uut/parendatud toodetu/teenust. 



Indikaatorid ja sihttasemed 

Meede 1.1 Väiketootmise ja teenuste arendamine:

• Mõjuindikaator: toetatud ettevõtete käibe muutus. Eesmärk iga 

ettevõtte puhul: käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul alates 

projekti lõppemisest.

•Tulemusindikaator: loodud töökohtade arv. Eesmärk 

strateegiaperioodiks kokku: 35 uut töökohta.

•Väljundindikaator: uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate 

toodete ja teenuste arv. Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: piirkonnas 

on kokku 50 uut/parendatud toodetu/teenust. 



Indikaatorid ja sihttasemed 

Meede 1.2 Turismiettevõtluse arendamine:

• Mõjuindikaatorid: toetatud ettevõtete käibe muutus (tegevus 1 puhul). 

Eesmärk iga ettevõtte puhul: käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul 

alates projekti lõpetamisest; piirkonna külastatavuse muutus (tegevus 2 

puhul). Eesmärk kokku: piirkonna külastatavuse kasv võrreldes 

baasaastaga vähemalt 5% aastas.

•Tulemusindikaator: loodud töökohtade arv. Eesmärk 

strateegiaperioodiks kokku: 35 uut töökohta turismisektoris.

•Väljundindikaator: uute/parendatud turismitoodete/teenuste arv. 

Eesmärk strateegiaperioodiks kokku:  kokku 50 uut/parendatud 

toodet/teenust.



Indikaatorid ja sihttasemed

Meede 2.1 Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine:

• Mõjuindikaator: toetatud projektide kasusaajate rahulolu. Eesmärk iga 

projekti puhul: keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.

•Tulemusindikaatorid: investeeringuobjektide püsikasutajate arv 

(eesmärk iga projekti puhul: minimaalselt 20 püsikasutajat nädalas 

objekti kohta), uute/parendatud kogukonnateenuste kasutajate arv 

(eesmärk iga kogukonnateenuse puhul: vähemalt 20 püsikasutajat).

•Väljundindikaatorid: uuenduslikel ühisüritustel osalejate arv (eesmärk 

iga projekti puhul: 100 osalejat ühe ühisürituse kohta), uute/parendatud 

kogukonnateenuste arv (eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 10 

uut/parendatud kogukonnateenust), uute/parendatud 

investeeringuobjektide arv (eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 40 

uut/parendatud investeeringuobjekti).



Indikaatorid ja sihttasemed

Meede 2.2 Noorte aktiviseerimine:

• Mõjuindikaatorid: toetatud projektide kasusaajate rahulolu. Eesmärk 

iga projekti puhul: keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal 

vähemalt 4.

•Tulemusindikaator: paranenud tegevusvõimalustega objektide 

kasutajate arv. Eesmärk iga projekti puhul: minimaalselt 20 püsikasutajat 

nädalas objekti kohta.

•Väljundindikaatorid: ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projektide 

arv ning neis osalevate noorte arv (eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 

10 projekti, kokku 300 osalevat noort), noorte praktiliste oskuste 

arendamisele suunatud projektide arv ning neis osalevate noorte arv 

(eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 10 projekti, kokku 300 osalevat 

noort).



Indikaatorid ja sihttasemed

Meede 3.1 TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja 

arendamine

• Mõjuindikaator: võrgustike liikmete rahulolu. Eesmärk: 

keskmine võrgustiku liikmete rahulolu 5 palli skaalal 

vähemalt 4.

•Tulemusindikaator: toimivate koostöövõrgustike arv. 

Eesmärk: 8 toimivat koostöövõrgustikku.

•Väljundindikaator: võrgustikus osalevate 

organisatsioonide arv. Eesmärk perioodi lõpuks: võrgustikes 

osaleb kokku 100 organisatsiooni.



Indikaatorid ja sihttasemed

Meede 3.2 Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 

edendamine

• Mõjuindikaator: võrgustike liikmete rahulolu. Eesmärk: 

keskmine võrgustiku liikmete rahulolu 5 palli skaalal 

vähemalt 4.

•Tulemusindikaator: toimivate koostöövõrgustike arv. 

Eesmärk: 6 toimivat koostöövõrgustikku.

•Väljundindikaator: võrgustikus osalevate 

organisatsioonide arv. Eesmärk perioodi lõpuks: võrgustikes 

osaleb kokku 200 organisatsiooni.



Seireandmete kogumine

• Taotleja esitab TASi e-keskkonnas projekti kohta viimase 

maksetaotluse esitamisel seireandmed – projekti mõju 

meetme indikaatorite täitmisele.

• TASi e-keskkonnas tekib heakskiidetud projektitaotluse 

juurde vastav tööleht.



Projektitoetuse taotlemine

• 2017. a 2. taotlusvoor on avatud 28.08-18.09.2017;

• Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja TASile PRIA ja 

TASi e-keskkondade kaudu projektikirjelduse vormi ja 

nõutavad lisadokumendid.

• Käimasoleva taotlusvooru eelarve on üle 630 000 euro.



Pehmed tegevused uuel perioodil

• Ühisprojekt – tegevused viiakse ellu 2-4 aastase 

tegevuskava alusel, taotlejal on vähemalt üks partner.

• Teadmussiirde projekt – koolitus- ja teavitustegevus 

piirkonna ettevõtluse arendamiseks.

• Koostööprojekt  - taotlejateks on kohalikud tegevusgrupid.

• Pehmeid tegevusi saab teha ainult ühis-, teadmusiirde-

või koostööprojekti raames.



Lisadokumendid TASi e-keskkonnas

• Volitus, kui projektijuht on volitatud esindaja.

• Hinnapakkumused.

• Ehitusloa või ehitusteatise ärakiri.

• Kui investeering tehakse taotlejale mittekuuluval maa-alal, siis ärakiri 

dokumendist, mis tõendab, et taotlejal on õigus tehtavat 

investeeringut kasutada.

• MTÜ liikmete nimekiri, SA asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri.

• Eelmise majandusaasta tulude jaotus (v.a KOV).

• Ettevõtluse meetmed: äriplaan.

• Noorte meede: koostööd, selle planeerimist ja noorte kaasatust 

tõendavad dokumendid.

• Koostöövõrgustike arendamise meetmete puhul allkirjastatud 

koostöökokkulepped.

• Teadmussiirde puhul taotleja CV ja planeeritavate teadmussiirde 

tegevuste programm.



Lisadokumendid PRIA e-keskkonnas

• Toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava 

maksumuse arvestus kululiikide kaupa.

• Ehitise puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve PRIA vormil.

• Ehitamise puhul ehitusprojekt, kui see on seaduse kohaselt nõutav 

ning kui ei taotleta toetust selle ehitusprojekti koostamiseks.

• Äriühingu puhul taotlemisele eelneva aasta majandusaasta 

aruanne, kui see pole kättesaadav äriregistrist.

• Ühisprojekti puhul ühisprojekti tegevuskava.

• Kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta, siis 

projektijuhi CV.

• Investeeringuobjekti omandiõigust või kasutusõigust tõendav 

dokument.



Edukat taotlemist!

www.tas.ee


