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M5 – COVID-19 toetusmeede 
 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus   

Piirkonnas tegutsevad mikroettevõtted ja avalikud organisatsioonid keda on negatiivselt 

mõjutanud koroonaviirus COVID-19, on oma majandustegevuse jätkusuutlikult 

ümberkorraldanud.   

 

Strateegia meetme eesmärk   

PAKi piirkonnas on väärindatud kohalikul ressursil baseeruv ettevõtlus ja jätkusuutlik 

kogukond. 

 

Toetatavad tegevused: 

1) kohalikku ressurssi väärindava mikroettevõtluse toetamine;  

2) elatusettevõtete toetamine (sh talud); 

3) uute teenuste ja toodete 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). 

 

Mitteabikõlbulikud tegevused: 

• investeeringut ettevalmistavad tegevused (projekteerimine, kui see ei ole ehituse osa, 

kinnistu ost jms); 

• investeeringuga otseselt mitteseotud pehmed tegevused (üldharivad koolitused jms); 

• mootorsõidukite ja põllumajandustehnika ost; 

• projektijuhtimine; 

• vabatahtlik töö; 

• kõik muud Leader-meetme poolt välistatud mitteabikõlblikud tegevused ja –kulud. 

 

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes 

lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse 

esitamisel) 

• taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 3 aastat meie piirkonnas (alates 2018); 

• koroonakriisil peab olema taotleja majandustegevusele tõendatult negatiivne mõju (nt 

COVID-19 viirusest tulenevalt vähenenud müügitulu 2020. aastal või teenuste raske 

kättesaadavus); 

• investeeringud teostatakse PAKi piirkonnas. 

• ühel taotlejal ei tohi olla pooleli rohkem kui 2 projekti. 

Nõutavad dokumendid:  

• kõik Leader määrusest tulenevad dokumendid;  

• PAKi projektikirjelduse vorm (leitav enne vooru pakmty.ee kodulehelt);  

• taotlemise aastale eelneva majandusaasta kinnitatud aruanne;  

• hinnapakkumised.  



Kinnitatud PAK üldkoosolekul 03.03.2022 

 
 

 

Toetust saavad taotleda: mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), 

kohalikud omavalitsused. 

Toetuse maksimaalne suurus ja määr   

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

pehmetel tegevustel kuni 30 000 €. Minimaalne toetussumma 1 000 €. Ehitusprojektides 

vahendite soetamine ei ole lubatud. Toetussummad ei ole summeeritavad. 

Toetusmäär kuni 60% abikõlblikest kuludest.  

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab   

6A, 6B, 1A 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 

prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme 

rakendamine enim kaasa aitab  

14 (Teadmussiire ja teavitus), 17 (Investeeringud materiaalsesse varasse), 19 

(Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng) ja 35 (Koostöö). PAKi meede 1 vastab otseselt 

EAFRD prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade 

majandusliku arengu edendamine. MAKi 2014–2020 eesmärk on antud valdkonnas, et 

maamajandus ja maapiirkonna elukeskkond oleksid mitmekesised, pakuksid alternatiivseid 

tööhõivevõimalusi põllumajandusest vabanevale tööjõule ning tugineks kohalikul ressursil ja 

potentsiaalil põhinevatele lahendustele. Meede 1 vastab ka EAFRD prioriteedile nr 3: 

toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade 

heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses. PAK on meetme raames avatud mh nt 

kohaliku toidu arendamise projektidele, mis väärindavad kohapealset ressurssi. Peamine 

prioriteet 6A. 

Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega  

Ei 

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed   

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed:  

• säilitatud kohapealsete töökohtade arv: 5 töökohta. 

Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 

• uute/parendatud toodete arv piirkonnas: 5 uut/parendatud kohalikku teenust/toodet. 

 

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid   

PAKi projektide hindamiskriteeriumid on olemuslikult jaotatud kaheks: 

1) üldised hindamiskriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste valdkondade ja meetmete 

puhul (osakaal kokku 40%), sh: 

1.1 projekti eesmärkide ja tegevuskava selgus ja realistlikkus (15%); 

1.2 projekti eelarve kuluefektiivsus ja ajakava realistlikkus (15%); 

1.3 taotleja kogemus ja pädevus ning projekti tulemuste jätkusuutlikkus (10%); 

2) meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal kokku 60%), sh: 

2.1. projekti vastavus strateegia meetmespetsiifilisele eesmärgile ja soovitud olukorrale (25%); 

2.2. projekti mõju meetmespetsiifilistele indikaatorite täitmisele (15%); 

2.3. uuenduslikkus ja koostöö (20%). 


