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Sekkumisliik1

Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine,
maapiirkonna ettevõtluse stardiabi ja väiketalude
arendamine (art 69)

Territoriaalne kohaldumisala2

Maapiirkond (väikelinnaline ja maaline asustuspiirkond
Statistikaameti metoodika alusel), va Tallinnaga
piirnevad vallad

Asjaomased erieesmärgid ning Erieesmärk 7 – olla atraktiivne noorte
kui vajalik, sektoripõhised põllumajandustootjate jaoks ja soodustada ettevõtluse
eesmärgid3
arengut maapiirkondades
Tulemusindikaator(-id)

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

Toetuskõlblikud taotlejad4

Maapiirkonnas tegutsevad väikese ja keskmise
suurusega ettevõtjad (VKE-d), sh mikroettevõtjad

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi saavutamisse.5
Sekkumise eesmärgiks on kasvava lisandväärtusega mitmekesise ettevõtluse edendamine
läbi kapitalile juurdepääsu tagamise.
Sekkumine tuleneb vajadusest muuta maapiirkonda elujõulisemaks ning panustada
maapiirkondade tööhõivesse ja arengusse. Sellest tingituna on vajalik luua paremad eeldused
maapiirkonnas ettevõtlusega alustamiseks. Stardiabi, mis aitaks kompenseerida ettevõtte
käivitamisega seotud kulutusi, on üks võimalus motiveerida ettevõtlikke inimesi käivitama
maapiirkonnas uusi kasvupotentsiaaliga kestlikke ettevõtteid, mis on võimelised looma
maapiirkonnas juurde uusi atraktiivseid ja hästi tasustatud töökohti. Selliseid töökohti on
teatud tingimustel võimelised looma ka alustavad ettevõtjad.
Sekkumise vormiks on ettevõtte arengusse suunatud tagastatav abi.
Toetuskõlblikkuse tingimused6
Sekkumise sihtgrupiks on maapiirkonnas tegutsevad VKE-d, sh mikroettevõtjad.
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Sekkumise raames toetatakse ainult maapiirkonnas paiknevaid ettevõtjaid. Maapiirkond on
piirkond, mis vastab Statistikaameti metoodika alusel maalisele ja väikelinnalisele
asustuspiirkonnale. Sekkumise raames ei toetata investeeringuid Tallinnaga piirnevatesse
valdadesse, milleks on Harku vald, Saue vald, Kiilu vald, Rae vald, Jõelähtme vald, Viimsi vald.
Kavandatav tegevusvaldkond jaguneb kolmeks. Toetatakse:
(1) põllumajanduse ja metsanduse valdkonna alustavaid ettevõtjaid;
(2) olemasolevate põllumajandusettevõtjate mittepõllumajandusliku tegevusega
alustamist;
(3) maapiirkonnas mittepõllumajanduslike tegevusega alustavaid ettevõtteid.
Taotluste menetlemisel hinnatakse kulude asjakohasust ning majanduslikku põhjendatust
lähtudes sekkumise eesmärgist, taotleja poolt esitatud äriplaanist ja finantsprognoosidest
ning muust teadaolevast infost.
Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just need
on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset7
Toetuse maksimaalne suurus x eurot kogu eelarveperioodi jooksul. Tagastatava abi korral
loetakse toetuseks brutotoetusekvivalendi summat lõppkasusaaja kohta.
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