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

bürood.
• LTB kuulub Arengutoetuste osakonda
• PRIAS hetkel üle 400 teenistuskoha.
• LEADER sai alguse 1991.aastal. Eestis alates 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.



Põhiprintsiip

• Leader-meede põhineb altpoolt tuleneval 
algatusel. Seega on kohalikul tegevusgrupil 
otsustusõigus kohaliku arengu strateegia 
koostamise ja rakendamise osas. 

• Kohalik tegevusgrupp tekib kogukonna 
algatusel, kogukond ise määratleb kohaliku 
arengu prioriteedid ning otsustab, milliste 
projektide elluviimine aitab kõige paremini 
kaasa kohalikule arengule. 



Põhiprintsiip

• KTG ülesanne on tegevuste valimine ja toetuse 
summa kindlaksmääramine. Tegemist on ülesandega, 
mida keegi teine ei saa täita kohaliku tegevusgrupi 
asemel. 

• KTG pädevus on reguleeritud selliselt, et nad hindavad 
taotluseid ning teevad PRIA-le ettepaneku taotluste 
paremusjärjestusse seadmise kohta ning taotluse 
rahuldamise või rahuldamata jätmise ja taotluse 
rahastamise suuruse määramise kohta. 



Põhiprintsiip
• PRIA pädevuses on teha nende taotluste osalise või 

täieliku rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus, 
mille kohta on kohalik tegevusgrupp teinud taotluste 
paremusjärjestuse ja rahastamise ettepaneku, st PRIA 
peab otsuste tegemisel lähtuma kohaliku 
tegevusgrupi paremusjärjestusest ja ettepanekust. 

• PRIA ülesanne on kontrollida kulude abikõlblikkust 
vastavalt määruse ning riigiabi nõuetele. (vt. Määrus)

• PRIA ei hinda selles meetmes taotluste sisu. PRIA 
lähtub KTG otsusest ja koostatud paremusjärjestusest 
ega kaldu sellest kõrvale. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/131102017018
https://www.riigiteataja.ee/akt/131102017018


Põhiprintsiip
Kokkuvõtteks: 
• Makseagentuurina puudub PRIAl olulises osas õigus 

kohaliku tegevusgrupi otsus ümber teha, kui see pole 
vastuolus MAKis, EL määrustes ja siseriiklikus 
määruse sätestatud tingimustega. 

• Kohalik tegevusgrupp valib rahastamiseks neid 
projekte, mis aitavad kaasa kohaliku arengu 
strateegia elluviimisele.  Projektid konkureerivad 
omavahel ja valituks osutuvad need, millised saanud 
kõrgeimaid hindepunkte. 



Vaided
• Peale PRIA poolt tehtud mittemääramise otsuse 

tegemist on taotlejal õigus esitada vaie. 
• Kui vaie puudutab hindamise protsessi, siis soovitame 

esimeses järjekorras suhelda kohaliku tegevusgrupiga 
ja selgitada, mille poolest teie projekt ei olnud 
konkurentsis.

• Vaiet tasub PRIA-le esitada, kui tunnete õiguslikku 
riivet seoses hindamisprotsessi läbiviimise reeglite 
rikkumisega. 



Mõned keerulisemad teemad veel:

 Mitteabikõlbulikud kulud (vt määrus)
Ettevõtlus (toetuse määr) ja käibemaks
 KOV ülesannete asendamiseks tehtud kulu
 Ühisprojekt. Millist väärtust luuakse? Kuidas 

saada kõrgemaid hindepunkte? 
Toetuse määr – sõidukid

https://www.riigiteataja.ee/akt/131102017018


Ettevõtlus ja käibemaks.

• §34 lg (6) Projektitoetust antakse ettevõtjale 
kuni 60 (50) protsenti toetatava tegevuse või 
investeeringu abikõlblikest kuludest. 
Mittetulundusühingule, sihtasutusele või 
kohaliku omavalitsuse üksusele antakse 
projektitoetust kuni 60 (50) protsenti toetatava 
tegevuse või investeeringu abikõlblikest 
kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on 
suunatud ettevõtluse arendamiseks.



Mõisted
Äriseadustik:

• Ettevõtja on äriühing või füüsiline isik, kes pakub oma nimel 
tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük 
on talle püsivaks tegevuseks. 

Käibemaksuseadus:

• Ettevõtlus on isiku iseseisev majandustegevus, mille käigus 
võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust. 

• Majandustegevus on materiaalse ja immateriaalse vara 
kasutamine kestva tulu saamise eesmärgil.

• Keskendume põhikirjas nimetatud avaliku teenuse osutamisele.



Käibemaks
 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.

 Määrus §31 lg 2 - käibemaks ei ole abikõlbulik juhul, kui projektitoetuse 
taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;

Millest lähtuda hindamisel? 
1. Käibemaksuseaduses sätestatust – kui sisendkäibemaks ei ole 

deklareeritav, siis on käibemaks abikõlbulik.
2. Käibemaksu abikõlblikkuse määramisel tuleb eelkõige arvestada 
taotleja või toetuse saaja käibemaksukohustuslaseks registreeritust. 
Alates 01.01.2018 on KMKR-s registreerimine kohustuslik kõikidele 
isikutele, kelle aastakäive ületab 40 000.- eurot.  



Käibemaks on abikõlbulik tingimuslikult

• §42 lg 7 p 6: Käibemaksule toetust saanud taotlejal on 
kohustus koheselt PRIA-t teavitada enda 
käibemaksukohustuslaseks registreerimisest.

• Kui tekib võimalus toetusest hüvitatud käibemaks 
kasvõi osaliselt sisendkäibemaksuna maha arvata või 
tagastatakse see talle muul moel, tuleb PRIA-l see osa 
toetusest tagasi küsida.



KOV poolt esitatud projektitaotlused

• KOV taotlus oma institutsiooni (näiteks rahvamaja , 
spordihoone vms) arendamiseks on abikõlbulik ainult 
sellisel juhul, kui tehtavas investeeringus on mingi 
innovaatiline element, ehk see peab looma mingi 
uuenduslikku lisaväärtuse.

• KOV-l on oma tulud ja vallad peavad suutma nendega 
otstarbekalt ringi käia. 

• Koostöö. LEADER meede on keskendunud kohaliku 
initsiatiivi toetamisele ja koostöö arendamisele.



Projekti elluviimise tähtaeg
• Projektitoetuse saaja viib ellu toetatava 

tegevuse või teeb investeeringu ja esitab 
PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse 
keskkonna kaudu selle tegevuse elluviimist või 
investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 
kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta 
kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt 
projektitaotluse rahuldamise otsuse 
tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.



Projekti elluviimise tähtaeg_muudatus
• Projektitoetuse saaja, kes on kahe aasta jooksul arvates PRIA 

poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest esitanud PRIAle
toetuse väljamaksmiseks maksetaotluse koos investeeringu 
tegemist tõendavate dokumentidega, millest nähtub, et toetuse 
saaja on viinud toetatavast tegevusest ellu osa, mille 
maksumus moodustab vähemalt 45 protsenti kogu tegevuse 
abikõlblikust maksumusest, võib viia tegevuse ellu ja võtta 
toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti 
sihtotstarbeliselt kasutusse. Projektitoetuse saaja esitab 
investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 30 kuu jooksul 
arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, 
kuid hiljemalt 31. detsembril 2022.”;



Tutvumine LEADER projektidega Tartumaal



Tänud!
Edukat koostööd 
soovides

Raimo Ronimois
raimo.ronimois@pria.ee


