
 

 

1. Meetme nimetus 

MEEDE 2: ETTEVÕTLUSE AKTIVEERIMINE, TOETAMINE JA KONKURENTSIVÕIME  TÕSTMINE 

2. Meetme eesmärk 

Piirkonnas tegutsevate ettevõtjate aktiveerimine, toetamine ning tegevuste tõhus 
laiendamine, mis suurendab piirkonnas pakutavate töökohtade arvu ning piirkondlike 
ressursside paremat kasutamist.  
 
Piirkonna külastajatele pakutavate kvaliteetsete teenuste kasvu soodustamine, mis 
omakorda viib piirkonda külastavate isikute arvu kasvuni ning uute võimaluste tekkimiseni. 
Oluliste igapäevaelu puudutavate teenuste kättesaadavus kõigile piirkonna elanikele, sh. 
avalike teenuste laialdasem ja kiirem kättesaadavus. 

 
Meede on suunatud toetama  uusi algatusi ettevõtluse valdkonnas, mis võimaldaks 
suurendada piirkonna ning selle ettevõtete konkurentsivõimet ja kasumlikkust. Uute 
algatustena nähakse nii alustavate ettevõtjate toetamist ja nendele tugisüsteemi loomist kui 
ka olemasolevate ettevõtete toodetele ja teenustele lisandväärtuse loomist (sh nii uute 
nišitoodete loomist kui äritegevuse laiendamist üldisemalt). Meetme kaudu toetatakse eraldi 
ka piirkonnas tegutsevaid väiksema ettevõtlusmahuga ettevõtteid, et võimaldada 
väikeettevõtluse arengut kohalikul tasandil.   

 
3. Toetatavad tegevused  

 
Meede 2.1 Ettevõtete innovatiivsuse/uuenduslikkuse tõstmine, uuenduste toetamine, 
uutele turgudele sisenemine 

 

 Piirkonna mõistes strateegiliste ettevõtlusprojektide arendamine (uuringud, tasuvus- 
ja teostatavusanalüüsid ja muud ettevalmistavad tegevused). Piirkondlikud eelis-
arendatavad ettevõtlusvaldkonnad on põllumajandustoodete tootmine ja töötlemi-
ne, metsasaaduste väärindamine, puidutööstus; 

 Ettevõtluskeskkonda arendavate ja uuendavate tugistruktuuride ja – süsteemide 
loomine  (tootmisinkubaatorid, valdkondlikud või piirkondlikud klastrid, sh etteval-
mistavad tegevused, tegevustoetus kui ka investeeringud); 

 Uute toodete ja teenuste arendamine ning turule toomine,  (sh. äriplaani koostami-
ne, investeeringud ja turundustegevused); 

 Olemasolevate toodete ja teenustega uutele turgudele sisenemine (turundustegevu-
sed); 

 Ettevõtluskoolitused (sh. täiendkoolitused).  
 

Meede 2.2 Ettevõtete loomise ja laiendamise soodustamine 
 

 Ettevõtetele suunatud mentorlus (ettevõtjate praktika/koolitus tegutsevate ettevõt-
jate juures); 

 Tegutsevate ettevõtete tootmismahtude suurendamine ja/või töökohtade loomine 
(investeeringud seadmetesse, hoonetesse, masinatesse, toetused teenuste laienda-
miseks); 

 Elatus(põllumajandus)ettevõtetele suunatud toetused (kuni 3 töötajat, käive kuni 10 



 

 

000 €) (seadmed, hooned, masinad, materjal, teenuste arendamise toetused). 
 

Mitteabikõlbulikud kulud on loetletud taotluse esitamise hetkel kehtivas 
Põllumajandusministri Leader määruses. 
         
Meede sisaldab oskuste omandamise ja arendamise tegevusi ning investeeringuid. Võib 
sisaldada investeeringuid infrastruktuuriobjektidesse. 
 
4. Meetme sihtgrupp 

Taotlejateks võivad olla:  
äriühingud, FIE-d. 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos 

strateegiaga  

Piirkonna areng on suurelt seotud seal elavate inimeste ettevõtlikkusega ja võimekusega 
uuendada ning laiendada oma tegevusi. Ettevõtlikkus ja pidev areng viib otseselt erinevate 
ettevõtlusvormide ja valdkondade kasutamiseni, et parandada enda elujärge ning leida 
tõhusamaid viise ümbritseva elukeskkonna poolt pakutavate ressursside ära kasutamiseks.  
 
Peipsi-Alutaguse Koostöökoja piirkonnas on suureks probleemiks madal investeerimisvõimekus 
ja hirmud erinevate riskide ees, mis on seotud oma tegevuste algatamise ning nende 
arendamisega. Põhjuseks on nii ettevõtete kasumlikkus kui teadmiste ja kogemuste puudumine, 
sh. nii piirkondlike tugevuste ja nõrkuste osas kui ka tegutsemise planeerimise ning võimaluste 
osas.  

 
Pakkudes piirkonna elanikele ja ettevõtjatele kvaliteetset informatsiooni piirkonna 
arenguvõimaluste, ressursside kasutamise ja suuruste kohta, suurendades võimalusi teadmiste 
omandamiseks ja kogemuste vahetamiseks ning toetades uute toodete ja teenuste arendamist 
ning olemasolevate laiandamist, aidatakse oluliselt kaase piirkonna ettevõtluskeskkonna 
parandamisele ja majandusliku efektiivsuse kasvule.  
 
Oluline on identifitseerida piirkonna jaoks strateegilisemad majandusvaldkonnad ja toetada jõu-
lisemalt nende arengut. Piirkonna mõistes strateegiliste ettevõtlusprojektide arendamine annab 
panuse konkurentsivõime tõstmisele. Piirkondlikud eelisarendatavad ettevõtlusvaldkonnad on 
põllumajandustoodete tootmine ja töötlemine, metsasaaduste väärindamine, puidutööstus. 
 
6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 

aitab 

1 telg – Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamine 
2 telg - Keskkonna ja paikkonna säilitamine  
3 telg – Maapiirkonna elukvaliteedi parandamine ja maamajanduse mitmekesistamine 

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

meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu 

määruse (EÜ) 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. 



 

 

I telg 
Meetmete koodid vastavalt Komisjoni määrus EÜ 1974/2006 II Lisa 7. osale 

 

 (121) Põllumajandusettevõtete moderniseerimine;  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 20 ja 26. Komisjoni määrus (EÜ) nr 
1974/2006 artikkel 17 

 (123) Põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine; 
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 20 ja 28. Komisjoni määrus (EÜ) nr 
1974/2006 artikkel 19. 

 (124) Põllumajandus- ja toidusektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate 
arendamise alane koostöö;  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 20 ja 29. Komisjoni määrus (EÜ) nr 
1974/2006 artikkel 20. 

 (141) Ümberkorraldatavate elatuspõllumajandusettevõtete toetamine;  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 34. Komisjoni määrus (EÜ) nr 1974/2006 
artikkel 24. 

II telg 

 (216) Vähetootlike investeeringute toetus;  
Nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 36 ja 41. Komisjoni määrus (EÜ) nr 
1974/2006 artikkel 29. 

III telg 
 (311) Mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas  

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 ja 53. Komisjoni määrus (EÜ) nr 
1974/2006 artikkel53. 

 (312) Mikroettevõtete rajamis- ja arendamistoetus;  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 ja 54. 

 (313) Turismi soodustamine;  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 ja 55. 

 (321) Põhiteenused majandusele ja maaelanikkonnale;  
Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel nr 52 ja 56. 

8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 

PAK strateegia meede ei kattu MAK meetmetega toetuste sihtrühma, tegevuste ja eesmärkide 

osas. 

9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 

 

 10 projekti, mis tegelevad uuenduslike ettevõtluse tugistruktuuride ja -süsteemide 
arendamisega; 

 30 ettevõtjat osalenud ettevõtluskoolitustel; 

 5 uut toodet ja teenust, mis on omased Peipsi-Alutaguse piirkonnale;  

 5 projekti, mis suunatud uutele turgudele sisenemisega; 

 15 suurenenud tootmis- ja teenusmahtudega ettevõtet (min 20%); 

 15 lisandunud töökohta; 
või 

 1 strateegiline piirkondlikku konkurentsivõimet oluliselt edendav ettevõtluse aren-
dusprojekt  

 



 

 

10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale  

Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja PAK-le kehtivas LEADER määruses nõutud 
dokumendid ning täiendavalt: 
 
Projekti kirjelduse (tegevussgrupi väljatöötatud dokument, mille blanketi leiate kodulehelt). 
 
Andmete täpsustamiseks on tegevusgrupil ja PRIA-l õigus teha taotlejale järelepärimisi; 
 
Kõik dokumendid esitatakse kahes identses allkirjastatud eksemplaris paberil (allkirjad kõikidel 
lehtedel) ja digitaalselt (digiallkirjata; cd, mälupulk, e-mail). 
 
Täiendavate dokumentide vormid on leitavad aadressilt pakmty@pakmty.ee. 
 
Projektitoetuse taotleja peab vastama LEADER määruse nõuetele. 
 

11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad 

Toetuste määradena rakendatakse LEADER määrusest tulenevaid piirmäärasid. 
Ettevõtja, FIE – kuni 60% 
Maksimumtoetus – 30000 €  
Miinimumtoetus  – 300 € 
 
Strateegilise ettevõtlusprojekti toetuse maksimumsuuruseks võib olla 200 000 eurot. Projekti 
esitamise võimalikkuse otsustab üldkoosolek tulenevalt strateegilise ettevõtlusprojekti 
eelprojekti tulemustele.   
 
Kood 121 - taotleda saab 40-60 % tehtavate abikõlblike investeeringute summast (60% noored 
põllumajandustootjad, kelle investeeringu piirkond asub ebasoodsates looduslikes tingimustes; 
 50% noorte põllumajandustootjate poolt muudes piirkondades tehtavate abikõlblike 
investeeringute summast või muud põllumajandustootjad, kelle investeeringu piirkond asub 
ebasoodsates looduslikes tingimustes, 40 % muude põllumajandustootjate poolt muudes 
piirkondades tehtavate abikõlblike investeeringute summast). 

Kood 123 -  kuni 50% abikõlblikest kuludest (metsanduse osas piirdub selle koodi raames toetus 
mikroettevõttega). 

Kood 141 - ettevõttele kuni 1500 € aastas. 

Kood 312 -  mikroettevõtetele esitatavad nõuded (töötajaid alla 10-ne ja bilansimaht kuni 2 
miljonit eurot (31 293 200.-). 
 
Taotlejal ei tohi olla pooleli rohkem kui 3 Leader meetmesse esitatud projekti (taotlus on selle 
punkti mõistes lõpetatud juhul kui taotluse kohta on PRIAsse esitatud viimane 
kuludeklaratsioon). 
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