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PRIA
• PRIA loodi 3. augustil 2000 a. Keskus + maakondade 

bürood
• PRIA struktuuris on 14 osakonda.
• LTB kuulub Arengutoetuste osakonda, (11 ametnikku)
• PRIAS hetkel 433 teenistuskohta.
• LEADER alguse 1991.aastal. Eestis 2006. 
• MAK 2007-2013 Leader-meetme kaudu jagas riik 10% 

arengukava eelarvest ehk 86,28 miljonit eurot. 
Perioodil 2014-2020 on eelarve 90 miljonit eurot.



Teemad, millest täna räägime:

• Pilguheit numbritele
• Viimase aja mõttearendused LTB-s 
 Käibemaks
 Ühisprojekt
 KOV ülesannete asendamiseks tehtud kulu

• Küsimused 



LEADER meetme rakendamise hetkeseis
• 1.09.2017 seisuga on PRIA rahuldanud 1558 toetustaotlust 

summas 28 milj. eurot. Rakenduskava alusel on KTG 
tegevuskuludeks määratud 6,3 milj. eurot.

• Väljamakseid on tehtud vastavalt 4,03 ja 3,70 milj. eur.

• Maksetaotlusi esitatud kokku 453. Maksetähtaeg 12.09.2017

• Koostööprojekte esitatud kokku 61 taotlust,  määramisi tehtud
55. Tähtaeg alates 21.09.2017

• KTG maksetaotlusi esitatud 188. Tähtajad 15. september.

• Rakenduskava 2017 a muudatustaotlusi esitatud 2



Protsessi juhtimine
• Järelepärimised. Analüüsisime II kvartali JP. (kokku 260)

• Rendileping (maa, hooned ruumid)  (ebapiisav pikkus, ebatäpsused 
kinnistutega, plaanide/skeemide puudumine jne), 

• eelarved (ehituse ja renoveerimise projektide puhul nõutav excel, 
ühisprojektide puhul nõutav tegevuste eelarved, 

• KOV tõendid, eel- ja põhiprojektid (ehitus- ja renoveerimistegevuste puhul vaja 
lisada KOV ehitusluba või tõend selle mittevajalikkuse kohta.), 

• Ühisprojekti tegevused (art 35) ja eelarved

• Käibemaksu teema 



Teemad, mille osas leiame osapoolte jaoks 
lihtsat ja arusaadavat mõistmist

• Käibemaksu teema 
a) kui taotletakse toetust käibemaksule, siis ei tohi jääda teoreetilist võimalust 
k/m tagasi küsida. (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 
artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt ei ole käibemaks rahastamiskõlblik kulu, välja 
arvatud juhtudel, kui see ei ole riigi käibemaksuõiguse alusel tagasi nõutav.)
b) Kui on teoreetiline võimalus registreerida end käibemaksukohuslaseks, siis 
tuleks seda majanduslikust aspektist teha – see on kasulik ja nii säästetakse 
raha.
NÄIDE: investeerides seadmetesse, mille hind on 10000 + k/m=12000.- eurot, 
saab taotleda toetust 60% e, 7200.- eurot. Omaosalus on seega 4800.- eurot.
Olles käibemaksukohuslane saab taotleda toetust 6000.- eurot. Käibemaksu 
tagastus on 2000.- eurot ja omaosalus 4000.- eurot. Võit 800.- eurot.



Teema, mille osas otsime osapoolte jaoks 
lihtsat ja arusaadavat mõistmist

• KOV ülesannete asendamiseks tehtud kulude identifitseerimine.

• LEADER määruses lähtutakse KOKS §6-st, kus on üles loetletud 
valdkonnad ja teenused, mille korraldamine on kohalikule 
omavalitsusele kohustuslik, kuid seda vaid juhul, kui teenust osutuav
institutsioon on omavalitsusüksuse omandis.

• Paljud muud tegevused, mida omavalitsus teeb, ei tulene seadusest ja 
sega ei ole tegemist KOV ülesannete asendamiseks tehtavate 
kuludega. (nt. Tervisearendus, mille raames rajatakse „vabaõhu 
jõusaal“ või palliplats vms.)

• Uuenduslikkuse aspekt. Eesmärk on rikastada kohalikku elu-olu ja 
tõsta maakohtade elukvaliteeti.



KOV ülesannete asendamiseks tehtud 
kulude identifitseerimine.
• Kui taotletakse toetust KOV institutsiooni (näiteks rahvamaja , 

spordihoone vms) arendamiseks, siis on kulud abikõlbulikud ainult 
sellisel juhul, kui tehtavas investeeringus on mingi innovaatiline 
element, ehk see peab looma mingi uuenduslikku lisaväärtuse.

• KOKKUVÕTTEKS: KOV-l on oma tulud ja kohalikud 
kommunaalpoliitikud peavad suutma nendega otstarbekalt ringi käia, 
et oma poliitilisi lubadusi/eesmärke täita. LEADER meede on 
keskendunud rohkem kohaliku initsiatiivi toetamisele ja koostöö 
arendamisele.



Teemad, mille osas leiame osapoolte jaoks 
lihtsat ja arusaadavat mõistmist
• Ühisprojekti tegevuskava

a) Vastavus maaelu määruse art 35-le. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1503409122251&from=EN . (valdkonnad, tegevused). 
NB! Kahe kontserdi või kahe võistluse korraldamine kahe aasta jooksul 
ei kvalifitseeru ühisprojektiks!

b) Märksõnadeks koostöö ja sünergia loomine. Tegevuskavast peaks 
selguma , et toetust küsitakse mingi püsiva koostöö või väärtuste 
loomiseks, mis saavad toetuse abil stardienergia ja suudavad edaspidi 
jätkata iseseisvalt. 

c) Tegevuskava: Mida tehakse, milleks tehakse, kui sagedasti tehakse, kes 
teeb, kes osalevad, kelle jaoks tehakse, mis väärtust luuakse jne

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1305&qid=1503409122251&from=EN


Tänud!
Edukat koostööd 
soovides

Raimo Ronimois
raimo.ronimois@pria.ee


