
TAS rakenduskava 2012 

1. Meetme nimetus 

MEEDE 1: ETTEVÕTLUSE MEEDE 

2. Meetme eesmärk 

Tõsta mikro- ja väike-ettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet 

Meetme tegevussuunad: 

1) Kohaliku loodus-, kultuuri- ja oskusressursi  väärindamine; 

2) Toetus ühis- ja kohaturunduseks ning klastrite käivitamiseks; 

3) Uuenduslike toodete ja teenuste loomine. 

3. Toetatavad tegevused  

1) investeeringuid ettevalmistavad tegevused, sh arendusdokumendid, äriplaan,  

tasuvusuuring, projekteerimis- ja planeerimistööd; 

2) kohalikku ressurssi väärindavate toodete või teenuste arenduskulud; tootmise 

või teenuste osutamiseks vajalike vahendite soetamiskulud; objektide 

ehitamine, rekonstrueerimine, parendamine; projektiga otseselt seotud 

turunduskulud.  

3) vähemalt 3 äriühingu ühise turundusplaani koostamine ja turundusplaanist 

lähtuvate turundustegevuste teostamine. Vähemalt 2 omavalitsuse ühise 

kohaturundusplaani koostamine ja sellest lähtuvate tegevuste teostamine, 

millesse on kaasatud kohalikud äriühingud ja MTÜd, SAd. Klastrite 

käivitamiseks vajalike tegevuste teostamine. 

4) üle-eestilist või koguni rahvusvahelist kõlapinda omavate uuenduslike 

projektide elluviimiseks vajalike ettevalmistavate ja/või investeeringutega 

seotud tegevuste toetamine. Tartumaa Arendusseltsi koostööprojektid 

LEADER määruse § 25 mõistes. 

Toetatavad tegevused on muuhulgas:  

 omanikujärelvalve või teiste valdkondade järelevalve maksumus kuni 3% 

järelvalvega seotud tegevuste abikõlblikust maksumusest; 

 projektijuhtimine kuni 10% projekti juhtimisega seotud tegevuste 

abikõlblikust maksumusest v.a. investeeringutegevuste puhul; 

 toetava objekti tähistamine nõutava sümboolikaga. 

 

Abikõlblikeks kuludeks loetakse kulusid, mis on: 

 tehtud projektis märgitud projekti abikõlblikkuse perioodi jooksul; 

 otseselt seotud projekti elluviimisega, eesmärkide täitmiseks vajalikud ja 

põhjendatud; 

 kooskõlas Tartumaa Arendusseltsi piirkonna strateegiliste eesmärkidega ja 

meetme tingimustega; 

 vastavuses LEADER- meetme määrusega; 

 tehtud omafinantseeringu mitterahalise sissemaksena. MTÜ või SA 

projektitoetuse taotleja omafinantseeringu osaks võib olla mitterahaline 

omafinantseering. Mitterahaline omafinantseering on tegevuse või 

investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik 

tasustamata töö, mis võib moodustada kuni 10% projekti abikõlblike kulude 

maksumusest; 

 tehtud kasutatud seadmete ostmiseks ja kapitalirendile võtmiseks, mis on 

abikõlblik mittetulundusühingule ja sihtasutusele ning seadme eeldatav 

kasutusiga on vähemalt 5 aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa 



väljamaksmisest. 

Mitteabikõlblikud kulud on LEADER määruses § 26 lõige 4 loetletud kulud. 

        Mitteabikõlblikud kulud on muuhulgas: 

 käibemaks kui taotleja on käibemaksukohuslane; 

 erisoodustusmaks; 

 intressid, finantskaristused, juriidilised ja raamatupidamisteenused, 

teenustasud pangaülekandel, sularahamaksed; 

 asendusinvesteeringute kulud; 

 stipendiumid, annetused, kingitused; 

 kinnisvara ja maa ost; 

 liising kui objekti omandi õigus ei lähe liisingu lõppedes üle taotlejale. 
4. Meetme sihtgrupp 

Taotlejad: ÄRIÜHINGUD, MTÜ, SA, KOV
1
 

Abikõlblikud taotlejad on: 

TEGEVUSSUUND 1: ÄRIÜHINGUD, MTÜ, SA. 

TEGEVUSSUUND 2: ÄRIÜHINGUD, eeldusel, et partneritena on projekti haaratud 

vähemalt 3 ettevõtlusega tegelevat organisatsiooni. 

SAd ja MTÜd, mille põhikirjaliseks tegevuseks on ettevõtluse soodustamine. 

Kohaturundusprojektide puhul kohalikud omavalitsused, eeldusel, et projekti on 

haaratud vähemalt 2 omavalitsust hõlmav piirkond ning kaasatud oluline osa 

piirkonna ettevõtjatest.  

TEGEVUSSUUND 3: ÄRIÜHINGUD, MTÜ, SA. 

5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused 

ja nende seos strateegiaga  

Tartumaa tegevuspiikonna elanikud vajavad tasuvaid ja püsivaid töökohti. 

Töökohtade loojateks maapiirkonnas on peaasjalikult mikro- ja väikeettevõtted. Kuna 

tegevuspiirkond on rikas loodusressursside poolest, siin on põnev kultuuripärand ning 

palju heade oskustega inimesi, siis on mõistlik olemasolevad ressursid oskuslikult 

ettevõtluse arenguks ära kasutada. Piirkonna elanikud väärtustavad mitmekesist ja 

puhast loodust, mistõttu säästlik majandamine on ettevõtluse toetamise eeltingimus. 

Tartumaa tegevuspiirkonda iseloomustab elanike hea hariduse ja oskuste tase ning 

loovus. Siin on hea potentsiaal uuenduslikeks teenusteks ja toodeteks, mis loovad 

väärtust ning mainet kogu piirkonnale.   

Väikeettevõtluse konkurentsivõime seisukohalt on üha olulisemaks teguriks 

muutunud ettevõtjate omavaheline ühistegevus ning koostöö omavalitsuste ja 

kolmanda sektoriga, seda iseäranis turunduse valdkonnas. 

6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine 

enim kaasa aitab 

MAK 3. teljele - Maapiirkondade elu kvaliteedi parandamine ja majandustegevuse 

mitmekesistamise soodustamine. 

7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli numbrile, mis 

                                                 
1
 Siin ja edaspidi on kasutatud lühendeid ja mõisteid: ÄRIÜHINGUD (osaühingud, aktsiaseltsid, täisühingud, 

usaldusühingud, tulundusühistud, füüsilisest isikust ettevõtjad),  MTÜ – mittetulundusühingud, SA –

sihtasutused, KOV – kohalikud omavalitsused. 



käsitleb asjaomast meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 

1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (E
i
Ü) nr 1698/2005 (Maaelu 

Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu 

toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 

74–84), lisa II kohaselt. 

III telg, meetmete koodid vastavalt Komisjoni määrusele EÜ 1974/2006 Lisa II 7. osa 

kohaselt 

121 – põllumajandusettevõtete moderniseerimine (Õiguslik alus: Nõukogu määrus 

(EÜ) nr 1698/2005 artikkel 20 (b) (i) ja 26. Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006 

artikkel 17); 

123 – põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine (Õiguslik 

alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr. 1698/2005 artikkel 20 (b) (iii) ja 28. Komisjoni 

määrus (EÜ) nr 1974/2006 artikkel 19); 

124 – põllumajandus- ja toidusektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate 

arendamise alane koostöö (Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 

artikkel 20 (b) (iv) ja 29. Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006 artikkel 20); 

312 – mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus (Õiguslik alus: Nõukogu määruse 

(EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 (a) (ii) ja 54); 

313 – turismi soodustamine (Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 

artikkel nr 52 (a) (iii) ja 55); 

321 – põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale (Õiguslik alus: Nõukogu 

määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 (b) (i) ja 56). 

322 – külade uuendamine ja arendamine (Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 

1698/2005 artikkel 52 (b) (ii)); 

331 – koolitus ja teavitamine 3. teljega hõlmatud valdkondades tegutsevatele 

ettevõtjatele (Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 (c) ja 

58); 

341 – oskuste omandamine ja elavdamine, et koostada kohaliku arengu strateegia ja 

seda arendada (Õiguslik alus: Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 (d) 

ja 59. Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006 artikkel 36). 

421 – koostööprojektide rakendamine (Õiguslik alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 

1974/2006, 15.12.2006) 

8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 

MAK meetmetega mittekattuv. 

9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 

 Läbi on viidud 10 teenuse- või tootearendust. 

 Turule on toodud 30 uuenduslikul ideel põhinevat toodet või teenust. 

 15 ettevõtete gruppi on rakendanud ühist turundusplaani. 

 40 ettevõtet on parendanud oma turundustegevust. 

 TASi piirkonnas on säilinud töökohad või lisandunud 15 uut töökohta. 

 TASi piirkonna ettevõtted ja organisatsioonid on laiendanud pakutavate 

teenuste ja toodete sortimenti 18 teenuse- ja kaubagrupi võrra. 

 15 piirkondlikel ressurssidel põhinevat teenust või toodet pakkuvat ettevõtet 

on parendanud oma sisseseadet ja põhivara.  

 Loodud ja tugevdatud on 5 ettevõtjate koostöövõrgustikku 

Tartumaa Arendusseltsi strateegia oodatavad tulemused on kajastatud strateegia 

peatükis „Strateegia oodatavad tulemused”. 

10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale  

1)Taotleja esitab tegevusgrupile järgmised dokumendid: 

Projekti kirjeldus tegevusgrupi taotlusvormil ja Tartumaa Arendusseltsi 



projektitoetuse taotlemise korra alusel nõutavad dokumendid www.tas.ee; 

Muuhulgas: 

 hinnapakkumise ärakiri. Kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000.-

eurot  tuleb esitada 3 hinnapakkumise ärakirjad; 

 

 

2) Taotleja esitab TASist heakskiidu saamise korral PRIAle LEADER määruse § 31 

lõige 3 alusel nõutavad dokumendid, muuhulgas: 

 lisas 5 toodud vormi kohane taotlus ja lisast 6 valitud  vajalikud seirenäitajate 

andmed; 

 seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri; 

 majandusaasta aruande ärakiri äriühingu puhul, kes on tegutsenud rohkem kui 

kuus kuud; 

 bilansi ja kasumiaruande ärakiri füüsilisest isikust ettevõtja puhul, kes on 

tegutsenud rohkem kui kuus kuud; 

 teatis vähese tähtsusega abi ja piiratud summas antava riigiabi saamise kohta; 

 hinnapakkumise ärakiri. Kui tegevuse käibemaksuta maksumus ületab 5000.-

eurot  tuleb esitada 3 hinnapakkumise ärakirjad; 

 ehitusloa ja ehitusprojekti ärakirjad; 

 maa- ja varaomandit või pikaajalist kasutusõigust tõendava dokumendi ärakiri. 

Dokumendid tuleb esitada kahes võrdväärses eksemplaris, nii paberkandjal kui 

elektrooniliselt. Andmete täpsustamiseks on tegevusgrupil ja PRIAl õigus teha 

taotlejale järelepärimisi. 

11. Toetuse maksimaalsed toetussummad ja -määrad 

1) investeeringuid ettevalmistavad tegevused, sh arendusdokumendid, äriplaan,  

tasuvusuuring, projekteerimis- ja planeerimistööd – maksimaalne 

toetussumma 3500.- eurot; 

2) kohalikku ressurssi väärindavate toodete või teenuste arenduskulud; tootmise 

või teenuste osutamiseks vajalike vahendite soetamiskulud; objektide 

ehitamine, rekonstrueerimine, parendamine; projektiga otseselt seotud 

turunduskulud – maksimaalne toetussumma 32 000.- eurot;  

3) vähemalt 3 äriühingu ühise turundusplaani koostamine ja turundusplaanist 

lähtuvate turundustegevuste teostamine. Vähemalt 2 omavalitsuse ühise 

kohaturundusplaani koostamine ja sellest lähtuvate tegevuste teostamine, 

millesse on kaasatud kohalikud äriühingud ja MTÜd, SAd. Klastrite 

käivitamiseks vajalike tegevuste teostamine. Tartumaa Arendusseltsi 

koostööprojektid LEADER määruse § 25 mõistes.  – maksimaalne 

toetussumma 13 000.- eurot; 

4) üle-eestilist või koguni rahvusvahelist kõlapinda omavate uuenduslike 

projektide elluviimiseks vajalike ettevalmistavate ja/või investeeringutega 

seotud tegevuste toetamine – maksimaalne toetussumma 64 000.- eurot.  

 

Toetust antakse MTÜ, SA kuni 90%; äriühingud kuni 60%, koodi 123 alt saab 

taotlejaks olla ainult äriühing ja toetus on maksimaalselt kuni 50%, koodi 121 alt saab 

taotlejaks olla ainult äriühing ja toetus on 40-60% sõltuvalt sellest millises piirkonnas 

taotleja tegutseb ning kas ta on noor põllumajandustootja.  Kui MTÜ ja SA teevad 

selgelt ärilistel eesmärkidel põhinevat majandustegevust, siis on maksimaalne 

toetusmäär 60%.  

Infrastruktuuri investeeringu (elekter, vesi, kanalisatsioon, teed) korral antakse kõigile 

https://www.tas.ee/


taotlejatele toetust kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.  

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta programmperioodil (2007-2013)  

on 96 000 eurot. 

Rahvusvahelise koostöö korral on maksimaalne toetussumma 200 000 eurot ühe 

taotleja kohta programmperioodil (2007-2013). 

Minimaalne toetussumma projekti kohta on  700 eurot. 

Maksimaalne projektikestus on 2 aastat, alates PRIA poolt taotluse rahuldamise 

otsusest. 

Meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi 

reeglitele. 

Üks projekt võib koosneda erinevatest tegevustest. 

 

                                                 
 


