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LEADER-meede

• Leader on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede
• Eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö 

aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid
• Eestis kokku 26 tegevusgruppi
• Printsiibid:

– Piirkonnapõhine
– Altpoolt tulev algatus 
– Avaliku ja erasektori partnerlus 
– Uuenduslikkuse soosimine
– Integreeritud ja mitut valdkonda hõlmav lähenemine
– Võrgustikutöö edendamine 
– Koostöö edendamine 
– Maaelus tegutsevaid sihtrühmi hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja

kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi
ning taastuvaid loodusvarasid

https://www.agri.ee/mak-2014-2020


KODUKANT LÄÄNEMAA STRATEEGIA 2014-2020+

VISIOON: aastal 2020 on Läänemaa omanäoline, jätkusuutlik ja koostegev 
piirkond

I Omanäoline Läänemaa

Piirkonnale omane looduslik ja 
kultuuriline eripära on hoitud ja 

süsteemselt edasiarendatud. 
Kohalikust ressursist lähtuvalt 

on piirkonnas arenenud 
ressursimajandus.

II Jätkusuutlik Läänemaa

Piirkonnas on nii uusi kui ka 
kõrgema lisandväärtusega 
töökohti. Kolmanda sektori 

organisatsioonid on 
võimekamad ja  pakuvad 
mitmesuguseid teenuseid 
kogukonnale ja külastajale. 

Tegevust toetav taristu on välja 
arendatud. 

III Koostegev Läänemaa

Piirkonnas on loodud uued 
toimivad koostöövõrgustikud, 
kuhu on kaasatud nii avalik-, 

era- kui ka kolmas sektor ning 
mis loovad lisandväärtust nii 

kohalikule elanikule kui 
külastajale. KKLM toetab 

piirkonna arengut, omades 
selget maakondlikku rolli.



Strateegilised valdkonnad ja eesmärgid

I Ettevõtlusaktiivsuse
suurendamine

• Piirkonna ettevõtlus,
sh piirkonna eripäral 
ja kultuuripärandil 
põhinev ettevõtlus, 
on arenenud ning 
ettevõtluse arenguks 
vajalikud tingimused 
on paranenud

II Elukeskkonna 
parendamine

• Piirkonna eripära on 
hoitud ja arendatud 
ning piirkonna 
arenguks vajalike 
teenuste 
kättesaadavus on 
paranenud

III Siseriikliku ja 
rahvusvahelise 

koostöö arendamine

• Siseriiklik ja 
rahvusvaheline 
koostöö on 
süsteemne ja 
tulemuslik



Visioon ja strateegilised
valdkonnad (meetmed-M)

Strateegilised
eesmärgid (E)

Horisontaalsed
tegevused (H)

Visioon: Omanäoline, jätkusuutlik ja koostegev piirkond

M1: Ettevõtluse aktiivsuse 
suurendamine

M2: Elukeskkonna parendamine

E2: piirkonna eripära on hoitud ja 
arendatud ning piirkonna arenguks 
vajalike teenuste kättesaadavus on 

paranenud

E1: piirkonna ettevõtlus sh piirkonna 
eripäral ja kultuuripärandil põhinev 

ettevõtlus on arenenud ning ettevõtluse 
arenguks vajalikud tingimused on 

paranenud

H3: Uudsete lahenduste 
rakendamine

H2: Kohaliku inimkapitali 
arendamine

H1: Koostöövõrgustike 
arendamine

KKLMi organisatsiooni
arendamise
eesmärgid (O)

O3: 
Hindamis-
süsteemi 

arendamine

O5: 
Täiendavate 

tulude 
suurendamine

O4:
Kaasatuse 

suurendamine

O1:
Eestvedavate 
valdkondade 

määratlemine

O2:
Infojuhtimise 
edendamine

VAADE EESMÄRGID

E3: Tegevusgruppide vaheline ning 
rahvusvaheline koostöö on süsteemne ja 

tulemuslik

M3: Siseriikliku ning rahvusvahelise 
koostöö arendamine



Taotlusvoorud 2020

Meede Eelarve Taotluste vastuvõtt Hindamise 
tähtaeg

Meede 1 (ettevõtlus) 0 €

Meede 2 (elukeskkond) 91 419 € 19.-25.11.2020 (kl16:00) 27.01.2021

Meede 3  (koostöö) 0 € - -



Võimalikud projekti tüübid
Tavaprojekt Teadmussiirde projekt Ühisprojekt Kogukonnateeenus

Nõuded Vastavus KKLM 
strateegiale

Vastavus KKLM strateegiale;
koolitus- või teavitustegevus 
piirkonna ettevõtluse arenguks

Vastavus KKLM strateegiale;
Piirkonnas 4 500 inimest;
Minimaalselt 5 partnerit;
Tegevuskava 1-4 aastat;
Ühiste kavatsuste protokoll ja 
tegevuskava

Vastavus KKLM strateegiale
Kogukonna liikmetele kogukonna poolt 
turutõrke piirkonnas osutatavad 
teenused;
kinnitab KKLM üldkoosolek

Toetus 2 000 - 20 000 2 000 - 20 000 2 000 – 20 000 2 000 – 20 000

Toetusmäär Kuni 60% Kuni 90% Kuni 90% Kuni 90%

Näide MTÜ/SA/KOV teeb 
investeeringuprojekti 
(seadmed, remont, 
ehitus, infostendid,
viidad vms).

Trükised, õppefilmid, meedia, 
kodulehed internetis, 
täienduskoolitused,
infopäevad, konverentsid, 
ettevõtte külastused, õpiringid, 
ettevõtlikkuse
tõstmise alased koolitused 
noortele jms.

MTÜ/SA/KOV teeb koostööprojekti 
mingi teemavaldkonna, võrgustiku 
arendamiseks või mainekujunduseks 
ja kaasab partnerid oma projekti 
elluviimiseks. Koostatakse 
tegevuskava, kus vähemalt 1 x 
kvartalis toimub projektitegevus (st 
ei saa olla ühekordne tegevus).

Vähenenud elanikkonna tingimustes
väheneb teenuse nõudlus ja tõuseb selle 
hind, mille tulemusena pole erasektor 
huvitatud teenuse pakkumisest. 
Probleemi lahendamiseks maapiirkonnas 
korraldatakse teenus kogukondlikult 
vabatahtlikkuse korras ning 
organiseeritakse näiteks läbi MTÜ. Ei tohi 
tekitada konkurentsi ettevõtlusele (nt 
majutusteenuse pakkumine, ruumide 
rent seminarideks jne).



Toetatavad valdkonnad ja tegevused, 
oodatavad tulemused

Tulemusindikaatorid 

• Kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja 
esitlemine

• Mainekujundusprojektide teostamine

• Piirkonna elanikele suunatud elukeskkonna ja 
teenuste parendamine, sh tagasi-ja 
sisserände soodustamine

• Investeeringud ja meetme eesmärkidega 
seotud tegevused

Toetatavad valdkonnad ja tegevused

• Uus/parendatud teenus või toode 

• Tegevuste (õppereisid, seminarid, koolitused 
jms) osalejate rahulolu vähemalt “hea”

• Koolitustel, õppereisidel osalejate arv 

• Jätkusuutlike 
mainekujundus/turundusprojektide arv

• Ühis- ja suurprojektide arv



Nõuded taotlejale
• Taotleja on MTÜ, SA, kohalik omavalitsus või seltsing

• Taotleja on KKLM piirkonnas tegutsev

• Taotleja on registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist

• Taotlejal on õigus esitada taotlusvoorus 1 projekt

• Kui on varasemaid projekte KKLM Leader meetmetest, siis peab olema esitatud vähemalt 1 
maksetaotlus e-PRIAs eesmärgiga tuvastada, kas projekti tegevustega on alustatud

• Leader määrusest tulenevad nõuded



Toetusmäärad
• Investeeringuprojekt 60% (sh taristu)

• Mootor-, vee- ja maastikusõiduki soetamine või liisimine 30% 

• Kogukonnateenuse arendamine 90%

• Teadmussiirde projekti elluviimine 90%

• Ühisprojekti elluviimine 90%

• Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine 90% (allalaadimiskiirus kuni 
100Mbit/s)

• Projektitoetuse minimaalne määr on 15 % toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest

• võib kasutada mitterahalist omafinantseeringut kuni 9 % tegevuse või investeeringu 
abikõlblikest kuludest – nn vabatahtlik töö

• seltsingul kuni 100% (saab taotleda toetust ainult teadmussiirde projektidele, investeeringu 
tegemine ei ole lubatud)



Mitteabikõlblikud kulud
• Projekteerimine (kui sama projekti raames ei toimu ehitustegevust, maksimaalne abikõlblik 

maksumus 10% ehituse abikõlbulikust maksumusest)

• Projektijuhtimine v.a. kui on tegu ühisprojektiga

• Maastiku- või mootorsõiduki ostmine ja liisimine, kui selle sihtotstarve ei ole teenuse 
osutamine

• Kasutatud maastiku- või mootorsõiduki ostmine

• Sõiduauto ostmine ja liisimine

• Käibemaks, kui taotlejal on käibemaksukohuslane

• Enne abikõlbulikkuse perioodi algust tehtud kulutused

• LEADER määrusest tulenevad mitteabikõlbulikud kulud



Olulisemad muudatused 2020.aastal

• Maksimaalne toetuse summa on 20 000 €

• Meetme üldine toetusmäär on varasema 90% asemel 60% (kehtivad määrusega lubatud
erisused)

• Suurprojektitaotlusi vastu ei võeta

• Ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd olla ühe kuni nelja aastane;

• Lihtsustatud on MTÜ/SA kulude-tulude prognoosi tabelit 

• Taotlusvormi on lisatud küsimus, kuidas projekt mõjutab tagasi-ja sisserännet ning taotleja 
kinnitab oma teadlikkust sellest, et kehtiva määruse kohaselt on projekti elluviimise 
lõpptähtaeg 31.12.2022



Toetustaotluste menetlus

Tehniline 
kontroll 20 
tööpäeva

Juhatuse 
kinnitus  3 

tööpäeva

Hinda-
mine 

15 
tööpäeva

Juhatuse 
kinnitus   3 
tööpäeva

Büroost 
PRIA-sse 5 
tööpäeva

Kokku aeg 
ca 50 
päeva

KKLM -taotluste 
vastuvõtt

19.-25.11.2020 kl 16.00

PRIA menetlus 60 
päeva

(90 päeva) 

Info 
taotlejale



NB! Pane tähele!

• Juhul, kui tegevusgrupp või PRIA teeb taotluse kohta 
järelepärimise:
– Vastata tuleb etteantud aja jooksul

– Taotluses muuta tohib ainult neid asju, mille kohta on küsitud

– Muutmine toimub e-PRIAs läbi muudatustaotluse

– Taotluse tagasivõtmisega e-PRIAs võetakse tagasi kogu taotlus (uuesti 
esitada ei saa)



Kasulikud viited

1. LEADER meetme info Maaeluministeeriumi kodulehel https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader
2. PRIA kodulehel LEADER toetus (lehe allumises osas leitavad ka nõutavad PRIA vormid) https://www.pria.ee/toetused/leader-meetme-raames-antav-

projektitoetus
3. Maainfo https://www.maainfo.ee/index.php?page=66

1. Maaeluministri määrus 30.10.2015 “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” (redaktsioon 3.11.2017) 
https://www.riigiteataja.ee/akt/131102017018?leiaKehtiv

2. Euroopa Liidu Ühtse Põllumajanduspoliitika Rakendamise Seadus (ELÜPS) https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017004
3. Teavitamist reguleeriv määrus: Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014-2020

4. E-PRIA elektrooniline keskkond  http://www.pria.ee/et/ePRIA
5. Juhend toetustaotluse esitamiseks e-PRIAs https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-01/Projektitaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs.pdf
6. Juhendmaterjal maksetaotluse esitamise e-PRIAs https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-01/Maksetaotluse_esitamise_juhend_uues_e-

PRIAs.pdf

7. Kodukant Läänemaa LEADER taotlemise materjalid http://kklm.ee/leader-meedetaotlemine/

8. Riigihangete Seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001
9. E-riigihangete keskkond www.riigihanked.rik.ee

https://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader
https://www.pria.ee/toetused/leader-meetme-raames-antav-projektitoetus
https://www.maainfo.ee/index.php?page=66
https://www.riigiteataja.ee/akt/131102017018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017004
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051
http://www.pria.ee/et/ePRIA
https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-01/Projektitaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs.pdf
https://www.pria.ee/sites/default/files/2020-01/Maksetaotluse_esitamise_juhend_uues_e-PRIAs.pdf
http://kklm.ee/leader-meedetaotlemine/
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017001
http://www.riigihanked.rik.ee/


Lennukaid ideid ja head kirjutamist!


