
PEIPSI-ALUTAGUSE KOSTÖÖKODA

Meetmed piirkonna 

arendamiseks



EESTI LEADER



„Kohaliku tegevusgrupi toetus ja 

LEADER-projektitoetus“

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004?leiaKehtiv

Projektitoetuse taotleja

• kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonnas tegutsev

– mikroettevõtja (kuni 10 töötajat; aastabilanss kuni 2 milj €, aastakäive 

kuni 2 milj €)

– kohaliku omavalitsuse üksus (KOV)

– sihtasutus (SA)

– mittetulundusühing (MTÜ), sh kohalik tegevusgrupp (KTG)

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052021004?leiaKehtiv


Meede 1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse 

arendamine 
Strateegia meetme eesmärk: PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv

ettevõtlus.

Toetatavad tegevused:

1) kohalikku ressurssi väärindava mikroettevõtluse toetamine;

2) elatusettevõtete toetamine (sh talud);

3) infrastruktuuri väljaarendamine kohalikel ettevõtlusaladel;

4) vastavate suurprojektide toetamine.

Abikõlbulikud tegevused:

• investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse;

• investeeringuga seotud järelevalvetegevused;

• investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete tegevuste teostamine (koolitused,

turundustegevused, mentorlus jms).

Maksimaalne toetussumma ehitiste puhul kuni 60 000 €, investeeringutel põhivarasse ja pehmetel

tegevustel kuni 30 000 €. Ehitusprojektides vahendite soetamine ei ole lubatud. Toetussummad ei

ole summeeritavad. Minimaalne toetussumma 1 000 €.

Toetusmäär kuni 60% abikõlblikest kuludest.



FIE Raul Orgla

lihaveiste lauda ehitamine



Germani talu OÜ
tootmistsehhi ehitus ja uued seadmed



Cadeko Groupp OÜ

kadakaplaatide tootmine



Avikala



Alutaguse Juust



Lammas ja Roos



Meede 2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks

turismisihtkohaks

Strateegia meetme eesmärk: PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv

ettevõtlus.

Toetatavad tegevused:

1) uute turismitoodete väljaarendamine ning olemasolevate teenuste ja toodete parendamine;

2) Peipsi rannaala arendus;

3) randumiskohtade ja väikesadamate arendamine;

4) turismi tugiinfrastruktuuri arendamine;

5) matka- ja terviseradade arendamine;

6) vastavate suurprojektide toetamine.

Abikõlbulikud tegevused:

• investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse;

• investeeringuga seotud järelevalvetegevused;

• investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete tegevuste teostamine (koolitused,

turundustegevused jms).



Tamme Teemaja OÜ



Kauksi Telklaagri arendused



Meede 3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine

Strateegia meetme eesmärk: PAKi piirkonnas on jätkusuutlik kogukond.

Toetatavad tegevused:

1) traditsioone säilitavate ja loovate tegevuste toetamine, (sh üritused);

2) investeeringud kogukonnale olulistesse objektidesse, rajatistesse ja vahenditesse, sh pärandkultuuri objektid ning

rahvariided;

3) looduskeskkonna hoidmise ja arendamisega seotud investeeringud;

4) sihtgrupipõhiste/spetsiifiliste õppereiside, koolituste-seminaride jms toetamine;

5) “Tule maale” tüüpi algatuste toetamine (uutele elanikele võimaluste pakkumine jms);

6) turvalisuse arendamine;

7) noorte ettevõtlikkuse arendamine, sh noorte tegevusteks tingimuste loomine jms.

Abikõlbulikud tegevused:

•investeeringud kogukonna jaoks olulistesse ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, varustusse;

•investeeringuga seotud järelevalvetegevused;

•investeeringud kohaliku looduskeskkonna hoidmisesse ja arendamisse;

•kohalike traditsioonidega seotud ajaloo-, kultuuri,- keskkonna- vms teemaliste sündmuste läbiviimine;

•piirkonna mainekujunduse ja turundusega seotud tegevuste teostamine;

•õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine;

•õppereiside ja koolituste läbiviimine;

•noortele suunatud projektide elluviimine, sh laagrid, malevad, noorte omaalgatatud projektid jms.



SA Iisaku Kihelkonna Muuseum

tunnetusraja ehitus



Avijõe selts- Avinurme kitsarööpmelise 

raudtee arendused



Järuska sild



Kauksi promenaad 



M4 - Koostöövõrgustike arendamine

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus

Piirkonna jaoks olulise tähtsusega teemade arendamisel tehakse tulemuslikku koostööd 

nii piirkonna siseste kui ka väliste organisatsioonidega. Tegevuse tulemuseks on parem

elukeskkond nii kohalikele kui külastajatele.

Strateegia meetme eesmärk

Toimivad piirkonna eripärast lähtuvad jätkusuutlikud koostöövõrgustikud.

Toetatavad tegevused:

1) rahvusvahelised koostööprojektid;

2) piirkonnaspetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (koostööprojektide elluviimine, nt

Peipsimaa jms);

3) piirkonnasiseste ühisprojektide teostamine;

4) ühisturundus (kodulehed jms);

5) ühised õppereisid;

6) ühise infovahetuse korraldamine.

Taotleja: ainult kohalik Leader tegevusgrupp



Kanuu



Kalapidu



Laager



Peipsi Järvefestival



Meede 5 - COVID-19 toetusmeede 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus

Piirkonnas tegutsevad mikroettevõtted, keda on negatiivselt mõjutanud koroonaviirus COVID-19,

on oma majandustegevuse jätkusuutlikult ümberkorraldanud.

Strateegia meetme eesmärk

PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus.

Toetatavad tegevused:

1) kohalikku ressurssi väärindava mikroettevõtluse toetamine;

2) elatusettevõtete toetamine (sh talud);

3) uute turismitoodete väljaarendamine ning olemasolevate teenuste ja toodete

parendamine.

Abikõlbulikud tegevused:

• investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse ja seadmetesse;

• investeeringuga seotud järelevalvetegevused;

• investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete tegevuste teostamine (koolitused,

turundustegevused jms).



PAK taotlusvoor 13.-26. november (kell 12:00) 2021

Peipsi-Alutaguse Koostöökoja taotlusvooru meetmemahud

M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine - 100 000 €

M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks - 100 000 €

M3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine - 169 022,23 €

M5 - COVID-19 toetusmeede - 159 775,59 €

Projektide maksimaalne toetussumma 30 000 €, ehitiste puhul kuni 60 000 €. 

Ehitused ja soetused ühes projektis olla ei tohi!

Menetlusaeg kuni 50 tööpäeva. Hindamistulemusi on oodata jaanuari teiseks 

pooleks 2022. 



Peipsi-Alutaguse Koostöökoda

Lii Roosa

+372 5620 8461

Tartu mnt 49, 

Iisaku

www.pakmty.ee

pakmty@pakmty.ee

http://www.pakmty.ee/
mailto:pakmty@pakmty.ee

