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Meede 1. Elukeskkonna arendamine 
on suunatud elukeskkonna arendamisele ja 

puudusvajaduste lahendamisele.

Meede 2. Ettevõtluse arendamine
tegevused peaksid olema orienteeritud 
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tegevused peaksid olema orienteeritud 

arenguvajaduste lahendamisele, jätkusuutlik, 

võimalusel kergesti lahendatav. 

Meede 3. Ühistegevuse ja koostöö arendamine
M 1 ja M 2 hõlmav horisontaalne meede, tuues 

juurde ühistegevuse ja koostöö aspekti. 



EESMÄRK:

- Tagada piirkonnas ühtlane, elanikkonna 
vanusstruktuurile vastav elukvaliteet, 
pakkudes kõigile vanusegruppidele erinevaid 
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pakkudes kõigile vanusegruppidele erinevaid 
võimalusi huvitegevuseks ja 
eneseteostuseks kodule võimalikult lähedal. 
- Säilitada ja parandada piirkonna 
miljööväärtust, pärimuskultuuri ning 
atraktiivset elukeskkonda.



- ÜLDINE REEGEL: TOETATAKSE 
INVESTEERINGUID, MITTE PEHMEID 
TEGEVUSI:
- Investeeringud vabaaja veetmise ruumidesse.
- Ivesteeringuvajadusega ruumide 
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- Ivesteeringuvajadusega ruumide 
kohandamine huvitegevuseks.
- Huviringide käivitamiseks ja edasi-
arendamiseks vajalike vahendite, seadmete ja 
inventari soetamine.
- Investeeringud põhiteenuste osutamiseks 
vajalike rajatiste ehitamiseks, laiendamiseks, 
uuendamiseks.



- Investeeringud innovaatiliste teenuste (sh 
kogukonnateenused) arendamiseks
- Lairiba infrastruktuur
- Investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri 
avalikku kasutusse, turismiteabesse ja 
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avalikku kasutusse, turismiteabesse ja 
väiksemahulisse turismi infrastruktuuri
- Uuringud ja investeeringud, mis on seotud külade, 
maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade 
kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja 
selle kvaliteedi parandamisega
- Kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja taastamise 
alased teavitus- ja teadlikkuse tõstmise tegevused.
- Immateriaalse pärandi säilitamine. 



Projektitoetust saavad taotleda äriühingud, FIE-d, KOV-
id MTÜ-d, SA-d.
Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 
1 000 eurot ja maksimaalne toetussumma 10 000 eurot
ühe projektitaotluse kohta ühes voorus. 
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ühe projektitaotluse kohta ühes voorus. 
Taotleja tohib ühes voorus esitada meetmesse ühe 
taotluse. 
- MTÜ, SA, KOV kuni 90% abikõlblike kulude 
maksumusest,
- Ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest
Internetiühenduse juurdepääsuvõrkude rajamiseks (nn 
lairiba) antakse toetust kuni 90% abikõlblikest kuludest.



EESMÄRK: 
- PVL piirkonna ettevõtluses paremini rakendada 
kohalikku toorainet, ressurssi, 
potentsiaali (kohalik inimene, kultuur, loodus, 
miljööpärand, säästev energia, piiriäärne 

Meede 2. 
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miljööpärand, säästev energia, piiriäärne 
asukoht).
- Parandada ettevõtluskeskkonda, suurendada 
ettevõtlikkust ja ettevõtjate konkurentsivõimet, 
pakkuda elanikele ja külastajatele uusi tooteid ja 
teenuseid. 
Luua piirkonda uusi ettevõtteid, luua uusi
töökohti ning säilitada olemasolevaid. 
- Tõsta palgataset piirkonnas, et oleks rohkem 
vähemalt Eesti mediaanpalgaga töökohti.



1. Investeeringud:
- Ettevõtluse arendamiseks, mitmekesista-
miseks ja/või uute töökohtade loomiseks 
vajalike: 

- seadmete, masinate, inventari ja 
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tarkvaralahenduste ostmine;
- rajatiste ja ehitiste ehitamine, 
rekonstrueerimine ja parendamine.

- Objekti ehitamise ja rakendamisega seotud 
infrastruktuuri väljaehitamine. 
- Ettevõtete viidastamine ja tähistamine.
- Turundus ja reklaami alaste tegevuste 
teostamine, sh kodulehe tegemine. 



1. Investeeringud:

NB! Meetmest ei anta toetust
põllumajanduslikuks tootmiseks, st
kasvatamist ei toetata, töötlemist ja 
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väärindamist toetatakse. 

Ei toetata põllumajandustehnika (nagu
traktorite jms) ostu.



2. Koolitus- ja teavitustegevused:
- Teavitustegevused (koolitused, õpikojad, 
juhendamine, infopäevad, konverentsid) sh 
vajalikud õppematerjalid. 
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vajalikud õppematerjalid. 
- Tööalased koolitustegevused (koolitused, 
seminarid, õppepäevad, töötoad, Eesti-sisesed 
õppereisid), mis on suunatud PVL piirkonnas 
elavate ja/või töötavate isikute tööalaste 
teadmiste ja oskuste tõusule suurendamaks 
töötajate konkurentsivõime kasvu.



2. Koolitus- ja teavitustegevused:
Toetuse kasusaajateks on põllumajandus-, 
toiduainetööstus- ja metsandussektoris hõivatud isikud, 
maa valdajad ja muud ettevõtjad, kes tegutsevad 
maapiirkondades VKEdena. Toetusesaaja on koolituse
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või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja.
Tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks 
koolitus- ja teavitustegevuse elluviimiseks
asjakohane suutlikkus:  taotleja peab taotluses ära 
põhjendama PVL tegevuspiirkonnale koolitus- ja 
teavitustegevusest saadava kasu ning 
tegevuspiirkonna vajaduse nimetatud koolituse osas, 
esitama koolituse programmi ja kirjeldama osalejate 
valiku printsiibid.



Projektitoetust saavad taotleda äriühingud, 
FIE-d, KOV-id, MTÜ-d, SA-d. Teadmussiirdega seotud projektide puhul 
lisaks ka seltsingud. 
- Minimaalne toetussumma 1000 EUR ja maksimaalne toetussumma 75 
000 EUR
- MTÜ, SA, KOV kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist 
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- MTÜ, SA, KOV kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist 
on ettevõtlust toetava tegevuse või investeeringuga, mis ei ole suunatud 
tulu teenimisele 
- MTÜ, SA, KOV kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist 
on õppereisiga
- MTÜ, SA, KOV kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist 
on tulu teenimisele suunatud tegevuse või investeeringuga, sh 
kogukonnateenusega 
- Ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest 
- Seltsingule kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest (investeeringud 
ei ole lubatud) 
Taotleja tohib ühes voorus esitada meetmesse ühe taotluse. 



Meede 2. 
KTG NÕUDED 
PROJEKTITOETUSE TAOTLEJA-
LE JA TOETUSE SAAJALE
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- NB! Üle 10 000 euroste 
investeeringuprojektide puhul vajalik esitada 
äriplaan, sh rahavoogude prognoos.



EESMÄRK: 

Meetme eesmärgiks on koostöö ja 
ühistegevuse arendamine Piiriveere Liideri 

Meede 3. 
KOOSTÖÖ JA ÜHIS-
TEGEVUSE ARENDAMINE
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ühistegevuse arendamine Piiriveere Liideri 
strateegia eesmärkide saavutamisele kaasa 
aitavates valdkondades ja tegevustes. 

Koostöö ja ühistegevuse arendamise 
tegevused peavad kaasa aitama meetmetes 1 
ja 2 välja toodud eesmärkide täitmisele. 



Meetme keskseks tegevuseks on 
tegevuspiirkonnasisesed ühisprojektid. 
Projektitaotleja peab projektitaotluses 
kirjeldama, milline on ühistegevusest saadav 

Meede 3.1 
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kirjeldama, milline on ühistegevusest saadav 
kasu igale partnerile/osapoolele. Toetatakse ka 
väljaspool Piiriveere Liideri tegevuspiirkonda 
olevatelt organisatsioonidelt (näiteks 
edumeelsed ettevõtted, teadusasutused, 
ülikoolid jne) oskusteabe jms sisseostmist 
eeldusel, et see toob kasu Piiriveere 
Liider tegevuspiirkonnale.



ÜLDINE PÕHIMÕTE: TAOTLEJATE PEHMED PROJEKTID, 
SAAB TEHA VAID ÜHISELT KOOS MÕNE TEISE 
ORGANISATSIOONIGA 
- Sihtgruppide võrgustikke (ettevõtjad, kogukonnad, noored jne), 
sh katusorganisatsioone ja tugistruktuure ja/või nende 
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sh katusorganisatsioone ja tugistruktuure ja/või nende 
liikmeskonda tugevdavad koolitustegevused (sh Eesti-sisesed 
õppereisid ning välisõppereisid juhul, kui sihtrühmana on kaasatud 
esindajad vähemalt kolmest PVL piirkonna omavalitsusest). 
- Ühisturundustegevused (paketid, messid, turundusmaterjalid 
jne).
- Piirkonna atraktiivsust ja tuntust toetavad ühistegevused. 
- Paikkonna tuntuse tõstmiseks uute ürituste algatamine või juba 
ellukutsutud ürituste uuele, kõrgemale tasemele viimine. 
Korduvüritusi/ traditsioonilisi üritusi ei toetata ( ühte üritust 
toetatakse kuni 2 korda).



- Ühistegevuse projektid, mis aktiveerivad meetme 1 ja 
2 sihtgruppe, toetavad nende suutlikkust ja mis 
soovitavalt lõppevad konkreetse tulemusega (n laadad, 
ühisnäitused, muud ühisüritused); 
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ühisnäitused, muud ühisüritused); 
NB!
- Meetmest toetatakse vaid pehmeid tegevusi, 
investeeringute tegemist, põhivara, seadmete 
ostmist jne ei toetata. 
- Teenusepakkujaid ja tarnijaid ei loeta ühistegevuse 
(partnerite) hulka. 
- Ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava raames, mille 
kestvus on 2-4 aastat (vajalik esitada see 
tegevuskava). 



Taotlejad: Äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd, SA-d

- Minimaalne toetussumma 1000 EUR ja maksimaalne 
toetussumma 20 000 EUR

- MTÜ, SA, KOV kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kui 
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- MTÜ, SA, KOV kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kui 
tegemist on ettevõtlust toetava tegevuse või investeeringuga, mis 
ei ole suunatud tulu teenimisele 
- MTÜ, SA, KOV kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, kui 
tegemist on õppereisiga
- MTÜ, SA, KOV kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest, kui 
tegemist on tulu teenimisele suunatud tegevuse või 
investeeringuga, sh kogukonnateenusega 
- Ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest 

Taotleja tohib ühes voorus meetmesse esitada ühe taotluse. 



NB!!! Selle alameetme alt taotlejad projekte 
esitada ei saa. Taotleda saab vaid 
KOHALIK TEGEVUSGRUPP ise (PVL).
Koostööprojektid Leader määruse mõistes, st 

Meede 3.2. 
KOOSTÖÖ ARENDAMINE
(Tegevusgrupi enda koostööprojektid) 
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Koostööprojektid Leader määruse mõistes, st 
Piiriveere Liideri koostööprojektid teiste 

tegevusgruppidega Eestis ja rahvusvahelised 
koostööprojektid. Koostöö arendamise tegevused 

peavad kaasa aitama meetmetes 1 ja 2 välja toodud 
eesmärkide täitmisele. 

Koostööprojektid kiidab heaks üldkoosolek, 

hindamiskriteeriume 

koostööprojektide puhul ei rakendata



AITÄH!
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