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R.31. Majanduskasv ja töökohad maapiirkondades:
uued töökohad toetatud projektides

Toetuskõlblikud taotlejad

Äriühingud, sihtasutused, mittetulundusühingud,
kohalikud omavalitsused, valitsusasutuste poolt
hallatavad riigiasutused (edaspidi riigiasutused)

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.1
Sekkumise eesmärk on uute konkurentsivõimelise palgaga töökohtade lisandumine või
olemasolevate töökohtade palga kasv maapiirkonnas läbi ettevõtluskeskkonna arengusse
suunatud investeeringute toetamise.
Sekkumine tuleneb vajadusest tagada maapiirkonna kestlik areng ettevõtluskeskkonna
arendamise kaudu.
Oluliseks ettevõtluse arengut mõjutavaks faktoriks maapiirkonnas on ettevõtluses osalemist
soodustavate tegurite olemasolu.
Selleks võib näiteks olla mõne piirkonnas tegutseva ettevõtte ümber tekkivast klastrist
tulenevad soodsad võimalused kohalikele ettevõtetele, millest tekkivad uued ärivõimalused.
Selleks võib olla suuremahuline investeering seoses kohaliku kultuuripärandi, olulise
turismiobjekti või piirkonna arengustrateegia seisukohast prioriteetse ettevõtlusvaldkonna
arengule suurt mõju omava objektiga.
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Selleks võib olla kompetentsi või tootearenduse võimekuse tõstmisele kaasa aitav projekt,
mis loob ettevõtetele head eeldused oma arengupotentsiaali realiseerida, rahvusvaheliselt
konkurentsivõimelisi uusi innovaatilisi tooteid turule tuua ning kaugematele turgudele minna.
Selleks võib olla kaasaegsete tehniliste võimalustega ja tugevat nõustamiskompetentsi omava
tugipersonaliga koostöötamise keskus või kaugtöökeskus või „digital hub“, mille kasutajateks
on piirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted.
Sekkumine panustab erieesmärki 8, mis on suunatud tööhõive, majanduskasvu ja
maapiirkondade arengu edendamisele.
Sekkumise vormiks on ettevõtluskeskkonna arengusse suunatud investeeringute toetamine.
Toetatakse materiaalsetesse ja immateriaalsetesse vahenditesse tehtavaid investeeringuid.
Sekkumist rakendatakse nii tagastatava kui tagastamatu abina.
Taotleja poolt esitatud äriplaan ja finantsprognoosid peavad andma kindlust projekti
jätkusuutlikkuse osas ja veenma vähemalt ühe järgneva eesmärgi realistlikkuses:
-

uute töökohtade lisandumine maapiirkonnas

-

keskmise brutopalga kasv olemasolevatel töökohtadel maapiirkonnas

Toetuskõlblikkuse tingimused2
Sekkumise sihtgrupiks on maapiirkonnas tegutsevad äriühingud, mittetulundusühingud,
sihtasutused, kohalikud omavalitsused, riigiasutused.
Lõplikeks kasusaajateks on ettevõtluskeskkonna võimalusi kasutavad väikese ja keskmise
suurusega ettevõtted maapiirkonnas.
Sekkumise raames toetatakse ainult maapiirkonda tehtavaid investeeringuid. Maapiirkond on
piirkond, mis vastab Statistikaameti metoodika alusel maalisele ja väikelinnalisele
asustuspiirkonnale. Sekkumise raames ei toetata investeeringuid Tallinnaga piirevatesse
valdadesse, milleks on Harku vald, Saue vald, Saku vald, Kiili vald, Rae vald, Jõelähtme vald,
Viimsi vald.
Välistused tegevusvaldkondadest
Ei toetata ettevõtjate tegevust järgmistes tegevusvaldkondades:
-

hasartmängude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92);

-

finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);

-

kinnisvara-alane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);

-

juriidilised toimingud ja nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69 ja 70);

-

põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A), välja arvatud
sihtasutuste ja riigiasutustest taotlejate puhul
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Äriühinguid ja mittetulundusühinguid, kes tegutsevad põllumajanduse, metsamajanduse ja
kalapüügi valdkondades, toetatakse juhul, kui nende äriplaan ja investeeringud on suunatud
mittevälistatud tegevusvaldkondadele.
Toetatavad tegevused
Toetatakse ettevõtluskeskkonna arendamiseks vajaliku materiaalse ja immateriaalse vara
soetamist, sealhulgas hoonete ja rajatiste ehitamist ning parendamist.
Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud määratletakse rakendusmäärusega.
Toetatavad tegevused täpsustatakse rakendusmääruses.
Toetusmäär
-

üldjuhul kuni 75% projekti abikõlblikust maksumusest

-

erandina kuni 90% projekti abikõlblikest kuludest, kui tegemist on investeeringutega
põhiteenustesse maapiirkonnas

Põhiteenused maapiirkonnas on teenused, mida maapiirkonnas elavad inimesed ning seal
toimetavad ettevõtjad kestliku tegevuse tagamiseks vajavad. Nendeks teenusteks on muu
hulgas tervishoiu-, kultuuri-, vabaaja- ja sotsiaalteenused ning muud kohalike elanike heaolule
ja piirkonna ettevõtete konkurentsivõime kasvule kaasa aitavad teenused, sealhulgas
maapiirkonnaga seotud kultuuripärandi säilitamine ja piirkonna ettevõtluse edendamise
huvides kasutusele võtmine.
Põhiteenused maapiirkonnas on teenused, mille kättesaadavus ja tase mõjutavad olulisel
määral maapiirkonnas elavate ja töötavate inimeste hinnangut kohaliku elu- ning
ettevõtluskeskkonna kvaliteedile.
Valikukriteeriumite põhimõtted
Projekte valitakse taotluste rahastamise eelarve piires taotluste hindamistulemuste põhjal.
Hindamisel arvestatakse projekti mõju sekkumise eesmärkide saavutamisele; projekti ja
sellega seotud kulude asjakohasust ning majanduslikku põhjendatust lähtudes sekkumise
eesmärgist, taotleja poolt esitatud äriplaanist ja finantsprognoosidest ning muust
menetlemise seisukohast asjakohasest infost; taotleja võimekust, ressursse ja kompetentsi
projekti ellu viimiseks; projekti jätkusuutlikkust. Toetuse määramise eelduseks on äriplaani,
projektiplaani ja finantsprognooside olemasolu.
Jooksva taotlemise korral osutub taotlus valituks, kui hindamisel saadud koondhinne on
rahastamiseks vajalikust lävendist kõrgem ja sekkumise eelarves on rahastamiseks vajalikud
rahalised vahendid olemas.
Voorulise taotlemise puhul osutub taotlus valituks, kui hindamisel saadud koondhinne on
rahastamiseks vajalikust lävendist kõrgem ja hindamisel moodustunud pingerea alusel on
vooru eelarves antud taotluse rahastamiseks piisavad rahalised vahendid olemas.
Rakendusmääruses fikseeritakse, kas kasutatakse jooksvat või voorulist taotlemist.

Näeme ette võimaluse tagada jooksev taotlemine väikesemahulistele projektide tarvis ja
korraldada taotlusvoorud suuremahuliste projektide tarvis.
Liitmeetme põhimõtete rakendamine
Projektide tulemuslikkuse tõstmiseks, sekkumiste sünergia paremaks ärakasutamiseks ning
taotlejatele meetme kasutamise lihtsamaks tegemiseks nähakse ette võimalus rakendada
sekkumisi liitmeetmena.
Seda põhjusel, et tulemuslikkuse seisukohast on oluline lisaks materiaalsele varale vajaliku
kompetentsiga inimkapitali olemasolu projekti elluviimisel ning võimalus kasutada projekti
eesmärkide saavutamiseks vajalikke teadmiste, oskuste ja teadusarendustööga seotud
teenuseid.
Liitmeetme raames nähakse ette võimalus rakendada sünergias sekkumisi „Investeeringud
maapiirkonna ettevõtluskeskkonna arendamiseks“, „Innovatsioonikoostöö toetamine“ ja
„Teadmussiire ja nõuanne“.

