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MEETMELEHT  

1. Strateegia meetme nimetus 

COVID-19 taasterahastu meede „Elujõulised ettevõtted“  
(strateegiaülene meede COVID 19-st tulenevate probleemide ennetamiseks ja 
lahendamiseks) 
 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

COVID-19 pandeemia on põhjustanud globaalse kriisi, millel on mõju kõigile 
majandussektoritele ning kõigile eluvaldkondadele. Kriisi ohjamiseks seatud piirangud 
ning muutused inimeste käitumises avaldasid ülisuurt mõju turismi- ja 
toitlustusettevõtetele, ürituste korraldajatele ning meelelahutuse valdkonnale 
üldisemalt, aga ka kaubandusele. 
Lisaks on koroonaviiruse tõttu kannatanud ka peamiselt inimtööjõule tuginevad 
ettevõtted, kus töö- või olmeruumid on töötajate hulka arvestades liiga väikesed või 
puuduliku ventilatsiooniga.  
Meetme rakendamine toetab majanduslikku ja sotsiaalset arengut Lõuna-Järvamaa 
tegevuspiirkonnas, aitab kaasa majanduse taastumisele ning selle muutmisele 
vastupanuvõimelisemaks ja kestlikumaks; aitab hoida ja tugevdada Lõuna-Järvamaa 
ettevõtete konkurentsivõimet ning vähendada koroonakriisist põhjustatud negatiivset 
mõju piirkonnale. 
 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Lõuna-Järvamaa ettevõtted on säilitanud oma elujõu ja konkurentsivõime, tänu 
riskide maandamisele on vähenenud kriisist põhjustatud ebakindlus. 
 

4. Toetatavad tegevused 

Investeeringud  
- töö- ja olmetingimuste parandamiseks 
- tööprotsesside automatiseerimiseks või digitaliseerimiseks 
- e-kaubanduse korraldamiseks 
- konkreetse ettevõtte jaoks uudsete tegevuste arendamiseks 
- muudeks tegevusteks, mis aitavad koroonakriisi mõjudega paremini toime tulla 

või ennetada järgmisi samalaadseid olukordi või probleeme. 
 

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

Projektitoetust võib taotleda Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonnas 
tegutsev mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ja füüsilisest 
isikust ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus. Taotleja peab olema 
tegutsenud vähemalt 12 kuud ning tasunud tööjõumakse. 
 
Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:                                                                                            
1) tal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud, 



maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on 
möödunud, tasutud ettenähtud summas; 
2) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või 
muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi; 
3) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest 
saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse 
tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas; 
4) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt 
nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti; 
5) tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis 
aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 
6) Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust ehituseks, peab ta vastama LEADER 
määruse § 28 lõikes 2 sätestatud nõuetele.  
 
Toetatava tegevuse või investeeringu abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse 
elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalike kulude maksumus, sealhulgas 
omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise maksumus kokku kuni 
kolm protsenti investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust maksumusest ning 
kavandatava ehitise projekteerimistööde maksumus kuni kümme protsenti 
investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust maksumusest, ning abikõlbliku 
tegevuse või investeeringu tähistamiseks vajalike sümbolite maksumus. 
 
Abikõlblike kulude määratlemisel tuleb lähtuda LEADER määruse §-des 30, 31 ja 32 
sätestatust. Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult 
kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik.  
 
Investeeringud peavad jääma Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonda. Ei 
rahastata ettevalmistavaid ja poolikuid projekte, plaanitav investeering peab olema 
jätkusuutlik ilma järgneva toetuseta. 
                                                                                                                                 
Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist 
alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad 
dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt 
projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval. 
 
Projektitoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid: 
Avaldus PRIA vormil (täidetav PRIA e-teenuse keskkonnas) 
Avalduses esitatakse projektitaotluse taotleja ja taotluse kohta andmed, mis on 
loetletud LEADER määruse § 37 lõikes 1 ning toetatava tegevuse või investeeringu 
kohta esitatakse andmed, mis on loetletud LEADER määruse § 37 lõikes 2. 
 
Koos avaldusega esitatakse järgmised dokumendid: 
1. COVID-19 taasterahastu meetme projektiidee kirjeldus 
2. Ettevõtte finantsprognoosid                                                                                                                                                                                   
3. Kinnitatud majandusaasta aruande ärakiri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
4. Hinnapakkumine, kui kulurea suuruseks eelarves on 5000 eurot või enam 



5. Projektijuhi (või taotleja esindaja, kui ei kasutata eraldi projektijuhti) CV 
6. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, 
kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, 
kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale 
õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase 
toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE ning vähemalt viieks aastaks arvates 
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui 
projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu 
rajamiseks 
7. Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need 
on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti 
koostamiseks.  
 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 40 000 eurot, minimaalne 
toetuse suurus 2 000 eurot.  
 
Projektitoetust antakse kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest 
kuludest. 
 
Toetuste eraldamisel jälgitakse vähese tähtsusega abi reegleid 
 

7. Viide sihtvaldkonnale  

Meede on kooskõlas EAFRD reeglitega ning panustab sihtvaldkondadesse: 
1A – innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine 
maapiirkondades; 
1B – põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja 
innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamine, sealhulgas paranenud 
keskkonnajuhtimise ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse eesmärgil; 
1C – elukestva ja kutsealase õppe parandamine põllumajandus- ja 
metsandussektoris; 
2A – kõigi põllumajandusettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse parandamine 
ning põllumajandusettevõtete ümberkorraldamise ja moderniseerimise hõlbustamine, 
eelkõige eesmärgiga suurendada turul osalemist ja turule orienteeritust ning 
põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist; 
3A – toormetootjate konkurentsivõime parandamine nende parema integreerimise abil 
põllumajanduslike toiduainete tarneahelasse kvaliteedikavade kaudu, mis annavad 
põllumajandustoodetele lisaväärtuse, kohalike turgude edendamise ja lühikeste 
tarneahelate ning tootjarühmade ja -organisatsioonide ning tootmisharudevaheliste 
organisatsioonide kaudu; 
5B – energiakasutuse tõhustamine põllumajanduses ja toiduainetetööstuses; 
5C – taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude toiduks 
mittekasutatavate toorainete pakkumise ja kasutamise hõlbustamine biomajanduse 
edendamise eesmärgil; 
6A – tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise 
ning töökohtade loomise hõlbustamine; 



6B – maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine;  
6C – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi 
parandamine maapiirkondades. 

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 
prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim 
kaasa aitab 

MEEDE PANUSTAB Maaelu Arengu Euroopa Põlumajandusfondi (EAFRD) 
prioriteetidesse 
1 – teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning 
maapiirkondades; 
2 – põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide 
konkurentsivõime parandamine kõigis piirkondades ning uuenduslike 
põllumajandustehnoloogiate ja metsade säästva majandamise edendamine; 
3 – toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja 
turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses; 
5 – ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes 
vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete- 
ja metsandussektoris; 
6 – sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku 
arengu edendamine 
 
Meede vastab EK määruse 1305/2013 artiklite nõuetele:  
artikkel 17 – investeeringud materiaalsesse ja/või immateriaalsesse varasse 
artikkel 19 – investeeringud põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse arenguks 
 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Strateegia meede ei kattu arengukava ühegi meetmega. 
 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Toetust saanud projektide, sh noorte ettevõtete/ettevõtjate projektide arv     85/40 
sh.turismi arendamisele suunatud projektide arv    25 
Kasutusele võetud uudsete teenuste arv    45 
Loodud või säilitatud töökohtade arv    30 
Kaasajastatud töökohtade arv    50 
Kasutusele võetud keskkonnasäästlike lahenduste arv    20 
Vähemalt 10% müügitulu kasvu saavutanud ettevõtete arv   20 
 

11. Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

1) Projekti mõju meetme eesmärkide saavutamisele – osakaal 60% 
* Hinnatakse projekti mõju ulatust koroonakriisist põhjustatud ebasoodsa olukorra 
muutmiseks, sh mõju töö- või külastuskeskkonnale ning töötajate või külastajate 
tervisele; 
* Hinnatakse projekti mõju ettevõtte elujõulisusele ning kriisiolukordades 
vastupanuvõime suurenemisele tootmisprotsessi kaasajastamise, tegevuste 
hajutamise, lisategevusala ellukutsumise vms tegevuste kaudu; 



* Hinnatakse projekti mõju ettevõtte prognoositavale müügitulule. 
2) Projekti sisu selgus ning tehniline teostus – osakaal 20% 
Hinnatakse projekti ideekirjelduse arusaadavust, eesmärkide saavutamise 
tõenäosust, tegevuskava asjakohasust, finantsprognooside realistlikkust ning 
planeeritava investeeringu jätkusuutlikkust. 
3) Taotleja kogemus, oskusteave ja majanduslik võimekus – osakaal 20% 
Hinnatakse taotleja juhtimis- ja projektijuhtimiskogemust, kasutada olevat 
oskusteavet, majanduslikku võimekust ning oskust teadvustada riske. 
 
Taotlusi hinnatakse skaalal 0 kuni 3, igale hindepunktile vastab konkreetne kirjeldus. 
Maksimaalne kaalutud keskmine hinne saab iga projekti puhul olla 3. Hinnang loetaks 
positiivseks taotluste puhul, mille kaalutud keskmine on vähemalt 1,8. 
Hindamisskaala kirjeldus meetmete ja hindepunktide kaupa sätestatakse LJKK 
projektitoetuste taotluste menetlemise ja hindamise korras.  

 


