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LEADER tegevusgrupid Eestis 





Strateegia meetmete eelarve 

Meetmed kokku 4593929
1.1: Väiketootmise ja teenuste arendamine 20%
1.2: Turismiettevõtluse arendamine 20%
2.1: Kohalike traditsioonide hoidmine ja 
arendamine 21%
2.2: Noorte aktiviseerimine 9%
3.1: Suurprojektide arendamine 14%
3.2: TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine 
ja arendamine 8%
3.3: Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö 
edendamine 8%



2015-2022
Visioon /

strat. 
eesmärgid

TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus ning elujõuline kogukond

Strateegilised 
temaatilised 
valdkonnad

1. Kohalikul eripäral ja ressursil 
baseeruva ettevõtluse arendamine 

(40% meetmete mahust)

2. Kogukondade võimekuse arendamine 
(30% meetmete mahust)

Meetmed
1.1. Väiketootmise 

ja teenuste 
arendamine (20%)

1.2. Turismiette-
võtluse arenda

mine (20%)

2.1. Kohalike traditsioonide 
hoidmine ja arendamine (21%)

2.2. Noorte aktiviseerimine 
(9%)

Tegevused

• Kohalikul ressursil 
baseeruvate 
toodete ja 
teenuste 
arendamine

• Kohaliku toidu 
töötlemine ja 
arendamin

• Piirkondlikku 
eripära rõhutava 
turismiettevõtluse 
arendamine

• Toetava 
turismitaristu 
ning avalikus 
kasutuses olevate 
turismiobjektide 
arendamine

• Kultuuripärandi arendamine ja 
eksponeerimine 

• Uuenduslike ja/või traditsioone 
edasiarendavate piirkondlike, 
maakondlike, üleriigiliste ja 
rahvusvaheliste ürituste läbiviimine

• Kogukonna üldist heaolu, turvalisust 
ja sidusust suurendavate teenuste 
arendamine 

• Avalikuks kasutuseks mõeldud 
objektide arendamine

• Ettevõtlikkuse arendamine
• Noorte praktiliste oskuste 

arendamine, õpilasmalevad, laagrid 
jms

• Investeeringud noorte 
aktiviseerimisega seotud 
vahenditesse

Strateegiline
horisontaalne 

valdkond
3.  Suurprojektide ja koostöövõrgustike arendamine (30% meetmete mahust)

Meetmed 3.1. Suurprojektide arendamine (14%)
3.2. TASi piirkonda jäävate võrgus-
tike loomine ja arendamine (8%)

3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise 
koostöö edendamine (8%)

Tegevused

• TASi piirkonda jäävate avalikuks 
kasutuseks mõeldud ning suuremat 
piirkonda mõjutavate objektide 
arendamine

• Olemasolevate piirkonnaspetsiifiliste 
koostöövõrgustike arendamine  

• Uute piirkonnaspetsiifiliste 
koostöövõrgustike arendamine 
(nt ühisturundus, taastuvenergia 
ühine arendamine, infovõrgustike 
arendamine jms)

• Olemasolevate regionaalsete ja 
rahvusvaheliste koostöövõrgustike 
arendamine  

• Uute regionaalsete ja 
rahvusvaheliste koostöövõrgustike 
arendamine, sh koostöö 
edendamine Tartu ja Elva linnaga 
teenuste tagamiseks 

• Rahvusvahelise koostöö  
arendamine 

Läbiv printsiip: uute ja innovatiivsete toodete arendamine (koostöö edendamine ülikoolide ja teadusasutustega toodete 
arendamisel, uute toodete väljatöötamisel jne)

Organisatsiooni arendamine (20% kogueelarvest, sh jooksvad kulud ja elavdamiskulud)

• TASi kui arendusorganisatsiooni arendamine, sh uuenduslikkuse ja teadmussiirde toetamine
• TAS-siseste piirkondade omavahelise sidususe suurendamine, sotsiaalmajandusliku 

ebavõrdsuse vähendamine, sh mitmesuguste projektide elluviimine
• Projektide hindamissüsteemi arendamine
• Strateegia seire arendamine



Projektitoetuste abikõlblik piirkond 



  Projektitoetuste taotlemise ajad 

Taotluste vastuvõtt 15. jaanuar - 30. jaanuar 

Suure tõenäosusega jääkide voor 2021 



  Algava taotlusvooru eelarve 

Meetmete eelarve kokku 2020 655000 
M1.1: väiketootmise ja teenuste 
arendamine  185000 

M1.2: turismiettevõtluse arendamine  185000 
M2.1: kohalike traditsioonide 
hoidmine ja arendamine 220000 

M2.2: noorte aktiviseerimine  65000 

KOKKU 655000 



  Meetmed, toetatavad 
tegevused ja abikõlblikud kulud 



Meede 1.1. Väiketootmise ja 
teenuste arendamine  

Toetatavad tegevused: 
•  kohalikul ressursil (nt. puit, taime- ja 
loomasaadused jms) baseeruvate toodete ja 
teenuste arendamine; 
•  kohaliku toidu töötlemine ja arendamine. 

•  Maksimaalne toetussumma 70 000 €, 
minimaalne 2500 € 

•  Toetust antakse kuni 50% abikõlblike kulude 
maksumusest. 

•  Toetuse saajad: mikroettevõtted, MTÜd/SAd. 



Meede 1.1 Abikõlbulikud kulud: 
•  väiketootmise ja -töötlemise ning teenuste 

arendamiseks vajalikud investeeringud 
ehitistesse, taristusse, sisustusse, 
seadmetesse, vahenditesse ja inventari 
(sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse 
ja kaubamärgi omandamine); 

•  ehitise ehitamise ja parendamise kulude 
ning taristuinvesteeringute osaks võivad 
olla ka kavandatava ehitise 
projekteerimistööd 

•  ühis- ja teadmussiirdeprojektide puhul 
koolitused, turundustegevused, uuringud, 
tootearendus, projektijuhtimine 



Meede 1.1. elluviidud projektid 
Projekt Maksumus 

OÜ Andre Juustufarm „Juustu eelpressivanni 
soetamine” 

11 499 € 

OÜ Maheland „Tervislike marjapüreede tootmine”  4 365 € 

OÜ Rabafarm “Rabarberitoodete käitlemise 
sisseseade”  

7 994 € 

OÜ Marjapuu “Mahlatootmise teenuse pakkumine”  16 424 € 

Habemiku talu „Võsa kogumise seadmed” 37 763 € 

OÜ Avi Puutöökoda „Mööbliukse tootmisliini 
soetamine” 

27 164 € 

OÜ Päikeseratas „Päikesepaneelide paigaldamise 
tehnika”  

4 791 € 

OÜ L-Wood „Küttepuude pakkimisseadme ostmine”  29 250 € 

Marjala OÜ „Mee tootmise seadmete ostmine” 3 973 € 



OÜ Andre Juustufarm 



Biomajanduse valdkonna 
innovaatiline LEADER projekt Taanist 

“Toidujäätmete kasutamine proteiinijahu tootmiseks 
putukatest”  
•  Mikroettevõte soetas putukate 
kasvatamiseks ja valgujahu 
tootmiseks vajalikud seadmed. 
Visioon on kasvada loomsel valgul 
põhineva loomasööda suurtootjaks. 

•  Projekti rakendamiseks tehti 
koostööd Danish Technological 
Institute, the Nature Agency and 
Hjørring Municipality.  

•  Loodi 4 töökohta. Toetussumma 
kahe projekti kohta: 40 775 € 



Toetatavad tegevused: 
•  piirkondlikku eripära rõhutava 

turismiettevõtluse arendamine; 
•  ligipääsude, ühenduste jm toetava 

turismitaristu rajamine ning avalikus kasutuses 
olevate turismiobjektide arendamine. 

Maksimaalne toetussumma 70 000 €, minimaalne 
2500 € 

•  Toetust 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. 

Meede 1.2: Turismiettevõtluse 
arendamine  



Meede 1.2 Abikõlbulikud kulud: 
•  turismitoodete ja -teenuste 

arendamiseks vajalikud investeeringud 
ehitistesse, taristusse, sisustusse, 
seadmetesse, vahenditesse ja 
inventari (sh kaubamärgi omandamine 
jms); 

•  ehitise ehitamise ja parendamise kulude 
ning taristuinvesteeringute osaks võivad 
olla ka kavandatava ehitise 
projekteerimistööd; 

•  ühis- ja teadmussiirdeprojektide puhul 
koolitused, turundustegevused, 
uuringud, tootearendus, 
projektijuhtimine 



Meede 1.2. elluviidud projektid 
Projekt Maksumus 

SA Saadjärve: 
„Jääaja Keskuse värvimisseina loomine“; 
„Kalevipoja kiviheite mäng“; 
„Jääaja Keskuse lend virmalistega Äksis“ 

7 166 € 
6 408 € 
14 942 € 

OÜ Kormoran Kayak „Nina põhumajade 
innovaatilisuse edasiarendus“  14 664 € 

MTÜ Stellaarium „Kosmose teemapargi nähtamatu 
nägemine, tundmatu tundmine väljaarendamine“  70 000 € 

OÜ Kaitsmarger: 
„Köögitehnika soetamine“ ; 
„Teenindussaali sisustus ja lauanõude soetamine“  

13 338 € 
28 537 € 



SA Saadjärve – Jääaja Keskus 



Turismiettevõtluse innovaatiline 
projekt Tartumaalt 

Projektitoetusega rajati 
•  Inimseieriga päikesekell 
•  Galaktika makett (labürint) 
•  Päikesesüsteemi makett 
•  Vaatlusväljak 
•  Suuruste skaala ja infotahvlid 
•  Paviljoni kaunistamine sisulise 

kosmoseteemalise joonistusega 
Asukoht: Tartumaa 
Taotleja: MTÜ Stellaarium - Tartu 
Observatoorium 
Toetussumma: 70 000 € 

„Nähtamatu nägemine, tundmatu tundmine“ 
Kosmose teemapargi välja arendamine 



Meede 2.1: Kohalike traditsioonide 
hoidmine ja arendamine 
Toetatavad tegevused: 
•  kultuuripärandi arendamine ja eksponeerimine; 
•  uuenduslike piirkondlike, maakondlike, 
üleriigiliste ja rahvusvaheliste ürituste 
läbiviimine; 
•  kogukonnateenuste arendamine;  
•  avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja 
taristu arendamine. 

Maksimaalne toetussumma 70 000 €, minimaalne 
2500 € 

•  Toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude 
maksumusest. 

•  Toetuse saajad: MTÜd/SAd, KOVid. 



Meede 2.1 Abikõlbulikud kulud: 
•  tegevuste elluviimiseks vajalikud 

investeeringud ehitistesse, taristusse, 
sisustusse, seadmetesse, vahenditesse 
ja inventari; 

•  ühisürituste korraldamisega seotud 
kulud, sh koolitused, seminarid, 
õppereisid, messid, kultuuri- ja 
spordiüritused, uuringud jm; 

•  ehitise ehitamise ja parendamise kulude 
ning taristuinvesteeringute osaks võivad 
olla ka kavandatava ehitise 
projekteerimistööd jms; 

•  projektijuhtimise kulud (ainult 
ühisprojektide korral, ainult MTÜd, 
SAd); 

•  vabatahtlik töö. 



Meede 2.1. elluviidud projektid 
Projekt Maksumus 

Elva Vallavalitsus „Välijõusaali ja mänguväljaku 
rajamine“  

10 805 € 

MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste: 
„Kiire ja asjatundlik abi Emajõel“; 
„Kiire ja asjatundlik abi Emajõel 2 etapp“  

14 308 € 
14 466 € 

Tartu VV „Lähte tervise- ja suusaradade arendus“  32 743 € 

MTÜ Jaago Sõbrad „Käsitööküüni küttesüsteemi ja 
kanalisatsiooni rajamine“ 14 866 € 

MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts „MTÜ Laeva 
Vabatahtlik Tuletõrje Selts garaaži osaline 
rekonstrueerimine“  

18 481 € 

SA Luke Mõis „Luke mõisa käsitöökoja 
rekonstrueerimine“  70 000 € 

MTÜ Mäksa kolhoos „Melliste loodus- ja 
liikumisrada“  40 450 € 



MTÜ Mäksa kolhoos 



Kogukonna innovaatiline projekt 
Saksamaalt 

Ballstädti kooperatiivkauplus 
Piirkonnast olid kadunud kõik kauplused - keskuses renoveeriti ning 
muudeti üks hoone kauplus-kohvikuks ning kogukonnakeskuseks. Teostati 
ehitustööd ning hoonesse rajati täiesti uus köök, ventilatsioon ning küte. 
Hoone ümber rajati puhkeala. 

Projekti tulemused: 
• igapäevaselt teenindab 70-110 klienti nii 
külast kui ka lähikonnast; 
• kauplus on finantsiliselt isemajandav, kus 
töötab 3 täiskohaga töötajat; 
• kohvik-kauplusest sai kiiresti külakese 
keskpunkt ning oluline kohtumispaik 
kogukonnaliikmetele; 
• pakub eakamatele inimestele suuremat 
iseseisvust. Nad saavad vajalikud 
esmatarbekaubad 
kätte jalutuskäigu kauguselt. 

Asukoht: Kesk-Saksamaa linnake Ballstädti 



Meede 2.2: Noorte aktiviseerimine  

Toetatavad tegevused: 
•  ettevõtlikkuse arendamine;  
•  tööpraktika võimaldamine, õpilasmalevad, 
laagrid jms; 
•  investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud 
vahenditesse. 

Maksimaalne toetussumma 15 000 €, minimaalne 
2500 € 

•  Toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude 
maksumusest. 

•  Toetuse saajad: MTÜd/SAd, kellel noorsootöö on 
põhikirjaline eesmärk, KOVid. 



Meede 2.2 Abikõlbulikud kulud: 
•  ettevõtlikkuse arendamisega seotud tegevuste 

läbiviimine, sh koolitused, seminarid, õppereisid, 
uuringud jms; 

•  noorte praktiliste oskuste arendamisega seotud 
tegevused, õpilasmalevad, laagrid, koostöö 
ettevõtetega jms. Nn pehmed tegevused on 
võimalikud ainult ühisprojektide korral; 

•  investeeringud sisustusse, seadmetesse ja 
vahenditesse; 

•  projektijuhtimise kulud; 
•  vabatahtlik töö. 

Mitteabikõlbulikud kulud: 
•  investeeringud ehitustegevusse 



Meede 2.2. elluviidud projektid 
Projekt Maksumus 

Tartumaa Purjespordiselts „TAS-i piirkonna 
purjespordivõimaluste avardamine“  11 136 € 

MTÜ Ujumise spordiklubi „Abivalmis noored“  5994 € 

MTÜ Lost Loomemajandus „Välijõusaal Melliste 
spordiväljakul“  10 762 € 

Kastre VV „Discgolfi rada Võnnu noortele“   3009 € 

MTÜ Vara Valla Lastekaitse Ühing „Välijõusaali 
rajamine  Vara staadionile“   14 720 € 

Elva Vallavalitsus “Robotmuruniiduk ja 
abivahendid” 3400 € 

Spordiklubi A.L.O. Crew: 
„Nõo valla noored võimlema“; 
„Nõo valla noored võimlema II“  

7181€ 
7 514 € 

MTÜ Tartumaa Purjespordiselts „Ühtne tiim on 
tugev tiim“   

3 334€ 



MTÜ Tartumaa Purjespordiselts 



Noorte valdkonna innovaatiline 
projekt 

„Kandle valmistamise ja -mängu ning viltimise töötubade 
korraldamine“ 

Projekti peamised tegevused: 

•  kandlevalmistamise töötuba, 
kus valmistati 12 kannelt;  

•  viltimise töötuba, kus 
valmistati kandlekotid; 

•  kandlemängu õpetamise 
töötuba, mille tulemusena anti 
kontsert kohalikule 
kogukonnale. 

Asukoht: Pärnumaa 
Taotleja: MTÜ Hellad Velled 
Toetussumma: 5 058 € 



  Projektitoetuse taotlemine 



Toetuse taotlemise ja projekti 
elluviimise protsess 

ALGATAMINE 

•  Idee, vajadus 
• Nõustamine 

TASis 

ESITAMINE 

•  Idee kokkupanek 
•  Projekti esitamine  

•  TASi e-keskkond 
•  PRIA e-keskkond 

TOETUSE 
OTSUS 

•  TAS (ca 2 kuud) 
•  Projektide 

menetlemine 
•  Järelepärimine 
• Hindamine 
•  Paremusjärjestuse 

esitamine PRIAsse 
•  PRIA (ca 3 kuud) 

•  Projektide 
menetlemine 

•  Järelepärimine 
• Otsus 

ELLUVIIMINE 

•  Projekti 
tegevuste 
teostamine 

LÕPETAMINE 

•  Kuludokumen-
tide esitamine 
PRIAle 

•  Seireandmete 
esitamine 
TASile 



  Projektitoetuse taotlemine 

Taotluste vastuvõtt 15. jaanuar - 30. jaanuar 

Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja TAS-ile 
PRIA ja TASi e-keskkondade kaudu täidetud 
projektikirjelduse vormi ja nõutavad lisadokumendid. 

TASi koduleht ja e-keskkond - lühitutvustus 

PRIA e-keskkond - lühitutvustus 



Lisadokumentide esitamine PRIA 

•  Ehitamise puhul väljavõte ehitusprojeki 
joonistest, kui ehitusprojekt on seaduse 
kohaselt nõutav ning kui ei taotleta toetust 
selle ehitusprojekti koostamiseks. 

•  Kui taotletakse toetust projektijuhtimise 
kulude kohta, siis projektijuhi CV. 

•  Investeeringuobjekti omandiõigust või 
kasutusõigust tõendav dokument. 

•  Tegevusgrupi poolt nõutud lisadokumendid. 



Lisadokumentide esitamine TAS 

•  Volitus, kui projektijuht on volitatud esindaja. 
•  Hinnapakkumused. 
•  Ehitusloa või ehitusteatise ärakiri. 
•  Investeeringuobjekti omandiõigust või kasutusõigust 
tõendav dokument. 

Erisused erinevate meetmete, taotlejate puhul: 
•  Ettevõtluse meetmed – äriplaan; teadmussiirde puhul 
planeeritavate teadmussiirde tegevuste programm. 
•  Noorte meede - koostööd, selle planeerimist ja 
noorte kaasatust tõendavad dokumendid; MTÜ, SA 
põhikiri tõendamaks, et noorsootöö on põhikirjaline 
eesmärk. 
•  MTÜ liikmete nimekiri, SA asutajate ja nõukogu 
liikmete nimekiri. 



Hinnapakkumuse nõuded 
•  Tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on 
vahemikus 1000–5000 eurot on projektitoetuse taotleja 
saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.  

•  Kui ületab 5000 eurot, on saanud vähemalt kolmelt 
isikult võrreldavad hinnapakkumused.  

Hinnapakkumus peab sisaldama:  
•  taotleja nime (v.a juhul, kui hinnapakkumuseks on 
väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt), 
•  hinnapakkuja nime,  
•  registrikoodi ja kontaktandmeid,  
•  hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava 
tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja 
käibemaksuga maksumust. 



LEADER-määruse abikõlblikud 
kulud 
§ 30. Abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral 

1) ehitise ehitamise ja parendamise kulud sh ehitise 
projekteerimistööd; 

2) veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, 
elektrisüsteemi jms ning nende juurde kuuluvate seadmete kulud; 

3) masina, seadme, sisseseade ostmise, liisimise ja paigaldamise 
kulud, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi 
omandamine; 

4) maastikusõiduki, veesõiduki, välja arvatud laeva, või 
mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, kui selle sihtotstarve on 
teenuse osutamine tegevuspiirkonnas;  

5) infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning 
paigaldamise kulud; 

6) teostatavusuuringu koostamise kulud; 

7) Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise ja 
liisimise kulud; 

Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, 
üksikasjalikult kirjeldatud, otstarbekas ja säästliku kasutamisega. 



LEADER-määruse mitteabikõlblikud 
kulud I 
§ 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral 

1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise 
kulud; 

2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik 
taotleda selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel; 

3) sularahamaksed; 

4) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja 
muu finantsteenusega seotud kulu; 

5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, välja arvatud § 32 lõike 
2 punktis 6 sätestatud juhul; 

6) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral 
menetluskulud; 

7) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele 
ja kingitustele; 

8) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses 
tasutav maks; 



LEADER-määruse mitteabikõlblikud 
kulud II 
§ 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral 

9) eksperdi või projektijuhi töötasu, kelle tööülesanded on 
sarnased toetatava tegevusega;  

10) sõiduauto ostmise ja liisimise kulud; 

11) kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu liisinguandja 
kasumimäär, intressi refinantseerimiskulud, üldkulud ja 
kindlustusmaksed; 

12) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes 
arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest 
üle läinud toetuse saajale; 

13) kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande ja omavalitsusüksuste 
ühiselt täidetava ülesande asendamiseks tehtud kulud; 

14) projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud üldkulud, 
välja arvatud ühis- ja teadmussiirde projektijuhtimisega seotud 
otsesed personalikulud ja kaudsed kulud; 



LEADER-määruse mitteabikõlblikud 
kulud 
§ 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise 
korral 

15) projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed 
kulud, kui projektitoetuse taotleja on kohaliku omavalitsuse 
üksus või põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseum; 

16) projektijuhtimise otsesed personalikulud, mille 
maksumus ületab 20 protsenti projekti projektijuhtimisega 
seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas projektijuhi 
keskmine brutotunnitasu, mis ületab kümmet eurot; 

17) kulud, mille on tasunud ühis- ja koostööprojektis osalev 
partner; 

18) ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise järel 
ehitist sihipäraselt kasutada. 



 Pehmed tegevused  

Pehmeid tegevusi (koolitused, teavitus- ja 
turundustegevused, üritused, jms) saab teha ainult 
ühis-, teadmussiirde- või koostööprojekti raames. 

Ühisprojekt – tegevused viiakse ellu 2-4 aastase 
tegevuskava alusel, taotlejal on vähemalt üks partner. 

Teadmussiirde projekt – koolitus- ja teavitustegevus 
piirkonna ettevõtluse arendamiseks. 



    
Seireandmete kogumine 

•  TASi e-keskkonnas tekib heakskiidetud 
projektitaotluse juurde vastav seire tööleht. 

•  Taotleja esitab TASi e-keskkonnas projekti kohta 
viimase maksetaotluse esitamisel seireandmed – 
projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele. 



  Projektitaotluste hindamine 



 Hindamiskriteeriumid 
Projektitaotluste hindamiskriteeriumid: 

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%) 



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 
toodet/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. 



Tartumaa Arendusseltsi 
arendusprojektid	



TASi arendustegevus ja 
koostöövõrgustikud 



TASi arendusprojektid	
Koostööprojektide elluviimine (10 projekti): 
•  Kollased aknad siseriiklik ja rahvusvaheline 

koostööprojekt 
•  Peipsimaa turundusprojekt ja järvefestival 
•  Tartumaa noortefondi ühisprojekt  
•  Rattamatkad LEADER projektide 

tutvustamiseks 
•  Innovatsiooni otsingul 
•  Moldova arenguabi koostööprojekt 
•  Euroopa lennujaamade võrgustiku loomine ja 

koostöö Hiinaga 
•  Kogukonnarahastuse võimaluste arendamine 
•  Tartumaa maitsete aasta ja toiduprojekt – 

Urbact programmist 



www.visitsouthestonia.com 



400	000	
elanikku	

6	maakonda	

30	partnerorga-
nisatsiooni	

500-600	
e7evõtjat		





www.visitpeipsi.com  



7-päevane 
Peipsi 
järvefestival 

Kontserdid, kohalik toit, 
töötoad igas sadamas. 
www.peipsifestival.ee  



Noortefond täna	
  9 aastat kogemust rakendamisel, 

alates sellest aastast LEADER 
umbrella-projekt. 

  Rohkem kui 100 noorte isiklikku 
arengut/ettevõtlikkust arendavat 
ideed on saanud toetust. 



4 peamist valdkonda	
  Ettevõtlikkuse ja sotsiaalsete oskuste 

arendamine 

  Tervislik eluviis ja puhas keskkond 

  Aktiivsed kogukonnad ja piirkonna 
eripära arendamine 

  Avatud haridus ja mitmekülgsed 
õppimisvõimalused 



Taotlemistingimused	
  Projektitoetust antakse 

maksimaalselt 1000 EUR ja 
minimaalselt 200 EUR 

  Vähemalt 2-liikmelistes 
meeskondades, erandjuhul 1-
liikmega projekt 

  Hinnapakkumine al 100 € 

  Igal projektil mentor (vanuses alla 
18) 

  Taotlejad vanuses 12-26 



Taotlemistingimused	

Projektide esitamise tähtajad on aastal 
2020: 

 5. veebruar, 5. mai, 5. oktoober 



Rahaline toetus	

2019 – 2020  
25 500 € 



Tule tutv
u Tartumaa

LEADER-projektid
ega

ning avasta

kohaliku toi
du

maitsed!

2019

21.04 Luunja Kapteni Kelder ja
kollane aken

05.05 Rabafarm OÜ
Kõrveküla-Lähte teel

19.05 Vapramäe Forell

02.06 So! Talu Tatra külas

16.06 Andre Farm
Talvikese külas

30.06 Meeri seltsimaja

14.07 Järiste Veinitalu
Aiamaa külas

28.07 Maheland OÜ ja
Marjamaa Talu
Vana-Kuuste külas

11.08 Jääaja Keskus ja
Saadjärve kollane aken

25.08 Vara mõisapargi
loodusmaja

08.09 Luke mõis

21.09 Uhti kõrts

RATTAMATKASARI
Märka ja avasta LEADER-it

R :OHKEM INFOT LEIAD

www.facebook.com/tarturattamatkad

kultuuriaken.tartu.ee



 

 

„TULEVIKUVEDUR“ 
28. augustil kell 10.00 -15.00 

Tartu vaksalihoone seminariruumis (Vaksali 6) 
 

Tartumaa Arendusseltsi rahvusvahelise LEADER koostööprojekti “Innovatsiooni otsingul” 
koolitusprogrammi avaüritus, mis paneb sügavamalt mõtlema teemal innovatsioon ning avab 
võimaluse näha seoseid globaalse ja kohaliku tasandi ning oma ettevõtmiste vahel. 

Päevakava 

9.30 – 10.00 Hommikukohv 
10.00 – 10.10 Avasõnad ja kuhu koolitusprogramm meid viib – Kristiina Tammets 

(Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht) 
  

Kuhu puhuvad innovatiivsed tuuled? 
  
10.10 – 10.30 „Kuhu maailm on liikumas ja kuidas see meid mõjutab?“ – Harald Lepisk 

(Victory Trainings OÜ) 
  

Kuidas saavad suured mõtted teoks? 
  
10.30 – 10.45 „Tark Linn Tartu ja selle tulevik“ – Lauri Sokk (Tartu linnakantselei, Targa 

Linna valdkonnajuht) 
10.45 – 11.00 „sTARTUp day elluviimine – kuidas sünergia ajendab koostööle“ –  Ermo 

Tikk, sTARTUp Day peakorraldaja 
11.00 – 11.15 „Ideest reaalsuseni Tagurpidi Majas“ - Kuldar Leis (ettevõtluskonsultant, 

rahvusvahelise kogemusega tippettevõtja ja Tagurpidi Maja eestvedaja) 
  

Mida teha oma ideega? 
  
11.15 – 12.00 Valdkondade trendid – maailmakohviku arutelud, et ühiselt mõelda, 

kuhu me liigume 
12.00 – 13.00   Lõunapaus 
13.00 – 14.00 Tulevikuideede Expo – praktiline mõtteharjutus programmis osalevate 

ideedega 
14.00 – 15.00 Tulevikuradar – järgmised sammud ja võimalused ideede käima 

tõmbamiseks 
 



Map of Partners 

EUROPEAN PARTNERS (June, 2019) 

AIRPORTS IN CHINA (Ningbo and others)   



Kogukonnarahastus – 
Crowd4Region 	

Projekti eesmärgid: 

•  suurendada omavalitsuste, kohalike 
kogukondade, ettevõtjate ja LEADER 
tegevusgruppide teadmisi erinevate 
ühisrahastusvõimaluste kasutamisest piirkonna 
arendusprojektide kui ka üksikprojektide 
elluviimisel; 

•  välja töötada koostöös rahvusvahelise 
meeskonnaga LEADER lähenemisega sobivad 
rakendusmudelid alternatiivsete 
rahastamisvõimaluste kasutamiseks;  

•  kaasata senisest enam kohalikke kogukondi ja 
ettevõtjaid piirkonna arendustegevustesse.  



Projekti tutvustus	
Tartumaa tegevused:  

TAS valmistab ette ning viib koostöös kohalike 
partneritega ellu ühisrahastuskampaania 
piirkondlike arendusprojektide finantseerimiseks, 
sh: 

•  kuulutab välja konkursi Tartumaa jaoks oluliste 
kaasrahastamist vajavate pilootprojektide 
leidmiseks;  

•  koostöös kolme sektori esindajatega (KOVid, 
ettevõtjad, kolmas sektor) valmistab ette ja viib 
läbi ühisrahastuskampaania; 

•  saadud praktiliste kogemuste ning rahvusvahelise 
koostöö tulemuste tutvustamiseks korraldab 
seminari alternatiivsete rahastamisvõimaluste 
kohta kohalikul tasandil.  



 Edukat taotlemist! 


