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3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Selleks, et realiseerida paremini olemasolevat potentsiaali nii ettevõtluses kui ka
kogukondade tegevustes, on vajadus erinevate huvigruppide koostööks. Tulenevalt eelneva
perioodi kogemusest on TASi jaoks oluliseks jätkuvaks prioriteediks koostöövõrgustike
arendamine, seda nii olemasolevate kui ka uute võrgustike puhul.
TASi piirkonda jäävate võrgustike puhul on vajaduseks nii olemasolevate koostöövõrgustike
edasiarendamine kui ka uute võrgustike loomine ja arendamine. Vajadus on välja arendada
jätkusuutlikud (isemajandavad) koostöövõrgustikud, mis on võimelised toimima ilma
täiendava toetuseta.

Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused,
seminarid, õppereisid, messid ja uuringud. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult
ühis- ja koostööprojektide korral.
Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või rajatistesse (mille
otsesteks kasusaajateks on enamus võrgustiku liikmetest, vajalik kirjalik
tõendusmaterjal).
Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka
kavandatava ehitise projekteerimistööd, omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise
järelevalve tegemise kulud.
Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari (sealhulgas patendi,
litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine).
Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja
Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid).
Vabatahtlik töö.

1) Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine.
2) Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (mh näiteks ühisturunduse arendamine,
taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms).

1. TASi piirkonnas on nutikas ja spetsialiseerunud ettevõtlus.
2. TASi piirkonnas on elujõuline kogukond.



7. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh
dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
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6. Toetuse saajad

Projektitoetuse taotleja täidab PRIA e-keskkonnas projektikirjelduse vormi ning esitab sama
keskkonna kaudu TASile järgmised dokumendid:

5. Mitteabikõlblikud kulud 

Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh TAS.
Kohalikud omavalitsused.
Mikroettevõtted.
Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

Organisatsioonide üksikprojektid.
Investeeringud objektidesse, mis ei ole suunatud enamiku võrgustiku liikmete otseseks
teenindamiseks.
Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.

TASi projektikirjelduse vorm;
hinnapakkumused;
ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui vastava loa või teatise saamine on ehitusseadustiku
kohaselt nõutav;
allkirjastatud koostöökokkulepped;
ehitise puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul,
kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei
taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
äriühingu puhul kinnitatud majandusaasta aruanne, mille äriregistrile esitamise tähtaeg
on saabunud, juhul kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta aruanne;
projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;

3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Toetust saavad projektid peavad olema jätkusuutlikud, nn poolikuid projekte, st selliseid
projekte, mis pärast elluviimist jäävad ootama järgmise etapi rahastamist, ei toetata.

Investeeringud tuleb teostada TASi piirkonnas.

https://epria.pria.ee/login/#/login
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8. Toetuse maksimaalne suurus ja määr

taristuinvesteeringuks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60%
investeeringu abikõlblikest kuludest (k.a uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu rajamiseks);
väikelaeva, maastiku- ja mootorsõiduki, välja arvatud liikurmasina ostmiseks ja liisimiseks
projektitoetuse taotlemise korral antakse toetust kuni 30% investeeringuobjekti
abikõlblikest kuludest.

Maksimaalne toetussumma on 70 000 eurot, minimaalne toetussumma on 5 000 eurot. 
Toetuse maksimaalne määr: kolmanda sektori organisatsioonid ja KOVid kuni 80%
abikõlblikest kuludest; mikroettevõtted, teiste organisatsioonide kasumi teenimisele
suunatud projektid kuni 50% abikõlblikest kuludest, v.a allpool toodud juhtudel:

ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu
inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub
taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks
(ettevõtjal kolmeks) aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Uue
hoone püstitamise korral peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse
taotleja omandis või peab sellele maale olema projektitoetuse taotleja kasuks seatud
hoonestusõigus.

Muud nõuded projektitoetuse taotlejatele tulenevad TASi töökorrast "Leader-meetme raames
antava projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord" ja Leader-määrusest.

9. Viide sihtvaldkonnale

Sihtvaldkond 6B: maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.
Sihtvaldkond 6A: tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikettevõtete loomise ja
arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine.
Sihtvaldkond 1A: innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine
maapiirkondades.
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10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

Eesmärk: keskmine võrgustike liikmete rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.

Mõjuindikaator: Võrgustike liikmete rahulolu (mõõdetakse 2 korda perioodi jooksul,
allikas: liikmete rahulolu-uuring)

 Allikas: liikmete rahulolu-uuring.
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11. Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

Eesmärk: 8 toimivat koostöövõrgustikku.

Eesmärk perioodi lõpuks: võrgustikes osaleb kokku 100 organisatsiooni.

Tulemusindikaator: Toimivate koostöövõrgustike arv (mõõdetakse iga-aastaselt)

Allikas: võrgustike info.

Väljundindikaator: Võrgustikes osalevate organisatsioonide arv (mõõdetakse iga-
aastaselt)

Allikas: võrgustike info.

1) Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal kokku 36%), sh: 
1.1. Projekti panus strateegia meetmespetsiifilise eesmärgi täitmisele (10%)
1.2. Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (26%)

2) Universaalsed hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 64%), sh: 
2.1. Projekti ja eelarve põhjendatus (20%)
2.2. Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (10%)
2.3. Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (10%) 
2.4. Projekti vastavus TASi läbivatele printsiipidele (24%)

3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine


