LEADER programm
Hiidlaste Koostöökogu meetmete
avanemine 2021

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
LEADER tegevusgrupp

MTÜ Hiidlaste Koostöökogu
• Hiidlaste Koostöökogu on OV, EV ja MTÜ-de ühendus,
tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kohaliku elu
arendamise eesmärgil.
• „Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014 – 2025“
väljatöötatud hiidlaste poolt ja hiidlastele, tunnustatud MEM
poolt
• Strateegia taotleb, et meie saarel, mis asub UNESCO biosfääri
programmialal, oleks atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja
külastuskeskkond ning väärt paik eneseteostuseks.
• www.kogu.hiiumaa.ee
• Abiks taotlejale

Esimene taotlusvoor: 11. okt. - 24. okt 2021

• Meede 2 " Külaarendus"
(meetme maht 300 000 eur)
• Meede 6 " COVID-19 taastekava meede“
(meetme maht 144 687.20 eur)

Taotluste käsitlemise
ajagraafik I
Taotlusvoor on avatud e-prias 11.10-24.10.2021
1. Leader tegevuskeskus kontrollib üle esitatud taotluste
dokumentatsiooni, teeb vajadusel järelepärimised
2. Hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad nädalatel 49 ja 50
Hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse kinnitab
Hiidlaste Koostöökogu juhatus või üldkoosolek
3. Tegevuskeskus edastab projektid PRIA-le
4. PRIA annab oma otsuse 60 (kuni 90) tööpäeva jooksul
5. Kulud on abikõlbulikud alates PRIA-le esitamise järgmisest
kuupäevast (omal riskil kuni positiivse otsuse saamiseni)
6. Taotlejal on alates PRIA otsusest 2 aastat aega
investeeringuprojekti ellu viia. Ühisprojekti tegevuskava on
aega ellu viia kuni 31.12.2024

Meede 2
Külaarendus
• Eesmärk: Kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond,
kus toimivad kogukonnale vajalikud teenused
• Sihtgrupp: Hiiumaal tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa
omavalitsus.
• Min. toetussumma: 3000 eurot
• Max toetussumma: 200 000 eurot
• Toetuse määrad: kuni 90% abikõlbulikest kuludest
• Toetatakse investeeringuid

Meede 2
Külaarendus

• Taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada
Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm,
finantsprognoos, hinnapakkumised
• Ehitusinvesteeringu projekti puhul ka
ehitusprojekt (kui on olemas), joonised,
asendiplaan, omavalitsuse kirjalik seisukoht
ehituskavatsuse kohta, ehitustegevuse eelarve.
• Suurprojektide (toetussumma ≥ 50 000 eurot)
ja kogukonnateenuse projektide esitamise
korral nõutakse taotlejalt Hiidlaste
Koostöökogu üldkoosoleku eelnevat heakskiitu
(üldkoosolek 11.10.2021)

Meede 2
Eelistatud projekt:
• toetab Lääne-Eesti saarestiku BPA säästliku arengu strateegia 2014 –
2025 eesmärkide saavutamist
• on uuenduslik, projektil on oluline mõju taotleja tegevusele, selle
tulemusel on taotleja majandustegevus efektiivsem
• toetab sotsiaalse ettevõtluse arengut.
• väärindab kohalikke ressursse ja oskusi/laiendab nende kasutust
• arendab kohaliku toidu pakkumist.
• on suunatud taastuvenergia allikate kasutamisele ja/või suurendab
energiatõhusust.
• juurutab uuenduslikke IKT lahendusi.
• juurutab uusi tooteid ja teenuseid.
• mille elluviimise tulemusena luuakse töökoht
• uudse toote/teenuse juurutamisel tehakse koostööd teadus- ja
arendusasutustega või -keskusega

Meede 6
COVID-19 taastekava meede
• Eesmärk: COVID-19 ebasoodsa mõju leevendamine
ning kriisideks valmisoleku tõstmine ettevõtluses
• Sihtgrupp: Hiiumaal tegutsevate ettevõtetele,
vabaühendustele ja sihtasutustele
• Min. toetussumma: 1000 eurot
• Max toetussumma: 10 000 eurot
• Toetuse määrad: kuni 60% abikõlbulikest kuludest
• Toetatakse investeeringuid ja teadmussiiret
• Erisused: mootorsõiduk /maastikusõiduk kuni 30%,
põllumajandusettevõtja kuni 50%
uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu rajamiseks kuni 90%

Meede 6
COVID-19 taastekava meede

• Taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada
Hiidlaste Koostöökogu taotlusvorm,
finantsprognoos, hinnapakkumised
• Ehitusinvesteeringu projekti puhul ka
ehitusprojekt (kui on olemas), joonised,
asendiplaan, omavalitsuse kirjalik seisukoht
ehituskavatsuse kohta, ehitustegevuse eelarve.

Meede 6
COVID-19 taastekava meede
Eelistatud projekt
• Toetab Lääne-Eesti saarestiku BPA säästliku arengu strateegia 2014 –
2030 eesmärkide saavutamist
• On uuenduslik, projektil on oluline mõju taotleja tegevusele, selle
tulemusel on taotleja majandustegevus efektiivsem
• Väärindab kohalikke ressursse ja oskusi/laiendab nende kasutust
• arendab kohaliku toidu pakkumist.
• On suunatud taastuvenergia allikate kasutamisele ja/või suurendab
energiatõhusust.
• Juurutab uuenduslikke IKT lahendusi.
• Juurutab uusi tooteid ja teenuseid.
• Elluviimise tulemusena säilitatakse/luuakse töökoht
• Uudse toote/teenuse juurutamisel tehakse koostööd teadus- ja
arendusasutustega või –keskusega
• Paranevad töötajate teadmised/oskused
• Leevendab Covid 19 negatiivset mõju taotlejale
• Aitab suurendada valmisolekut uuteks kriisideks

Teine taotlusvoor: 22.nov - 05.dets 2021

• Meede 1 " Ettevõtete areng"
(meetme maht 280 000 eur)
• Meede 3 " Kohaturundus ja uuenduslik
kogukond“
(meetme maht 137 000 eur)

Taotluste käsitlemise
ajagraafik II
1. II taotlusvoor on avatud e-prias 22.11-05.12.2021
2. Leader tegevuskeskus kontrollib üle esitatud taotluste
dokumentatsiooni, teeb vajadusel järelepärimised
3. Hindamiskomisjoni koosolekud toimuvad 3.-4. nädalal 2022
Hindamiskomisjoni poolt esitatud paremusjärjestuse kinnitab
Hiidlaste Koostöökogu juhatus või üldkoosolek
4. Tegevuskeskus edastab projektid PRIA-le
5. PRIA annab oma otsuse 60 (kuni 90) tööpäeva jooksul
6. Kulud on abikõlbulikud alates PRIA-le esitamise järgmisest
kuupäevast (omal riskil kuni positiivse otsuse saamiseni)
7. Taotlejal on alates PRIA otsusest 2 aastat aega
investeeringuprojekti ellu viia, ühisprojekti tegevuskava on
aega ellu viia kuni 31.12.2024.

Meede 1
Ettevõtete areng
• Eesmärk: Uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi
väärindav, kõrgema lisandväärtusega töökohti loov ja
arenev, uutele turgudele suunduv väikeettevõtlus.
• Sihtgrupp: Hiiumaal tegutsevad mikro- ja väikeettevõtete
määratlusele vastavad äriühingud ja FIE-d ning MTÜ-d
ettevõtlusele suunatud projektidega. Keskmise
suurusega toiduainetetööstuse ettevõte.
• Toetatakse investeeringuid
• Min. toetussumma taotluse kohta: 3000 eurot
• Max toetussumma on 200 000 eurot
• Toetuse määrad: kuni 60% abikõlbulikest kuludest
• Erisused: PM ettevõtlus 50%, kogukonnateenus 90%, uue
põlvkonna side 90%, mootorsõiduk /maastikusõiduk 30%

•

•

•
•

Meede 1
Ettevõtete areng
Taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada Hiidlaste
Koostöökogu taotlusvorm, finantsprognoos,
hinnapakkumised
Ehitusinvesteeringu projekti puhul: ehitusprojekt (kui on
olemas), joonised, asendiplaan, omavalitsuse kirjalik
seisukoht ehituskavatsuse kohta, ehitustegevuse eelarve.
Ühes taotlusvoorus saab taotleja esitada ühe taotluse.
Suurprojektide (toetussumma ≥ 50 000 eurot) ja
kogukonnateenuse projektide esitamise korral nõutakse
taotlejalt Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku eelnevat
heakskiitu (planeeritav üldkoosolek 05.12.2021)

Meede 1
Eelistatud projekt:
• toetab Lääne-Eesti saarestiku BPA säästliku arengu strateegia 2014
– 2030 eesmärkide saavutamist
• on uuenduslik, projektil on oluline mõju taotleja tegevusele, selle
tulemusel on taotleja majandustegevus efektiivsem
• toetab sotsiaalse ettevõtluse arengut.
• väärindab kohalikke ressursse ja oskusi/laiendab nende kasutust
• arendab kohaliku toidu pakkumist.
• on suunatud taastuvenergia allikate kasutamisele ja/või
suurendab energiatõhusust.
• juurutab uuenduslikke IKT lahendusi.
• juurutab uusi tooteid ja teenuseid.
• mille elluviimise tulemusena luuakse töökoht
• uudse toote/teenuse juurutamisel tehakse koostööd teadus- ja
arendusasutustega või -keskusega

Meede 3
Kohaturundus ja uuenduslik
kogukond
• Eesmärk: Aktiivne ja eesmärgistatud ühistöö uute teadmiste ja
oskuste omandamiseks ja rakendamiseks ning saare kogukonna
jätkusuutlikku arengut toetav kohaturundus.
• Sihtgrupp: Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtete
määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning
mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja kohalik
omavalitsus. Käesolevast meetmest on abikõlblikud taotlema
Hiiumaal tegutsevad keskmise suurusega toiduainetetööstuse
ettevõtted.
• Toetatakse investeeringuid, teadmussiiret, ühisprojekte
• Min. toetussumma taotluse kohta: 2000 eurot
• Max toetussumma on 200 000 eurot
• Toetuse määrad: Äriühingute üldine toetusmäär on kuni 60%, teistel
sihtgruppidel kuni 90%
• Erisused: PM ettevõtlus 50%, kogukonnateenus 90%, uue põlvkonna
side 90%, mootorsõiduk /maastikusõiduk 30%

Meede 3
Kohaturundus ja uuenduslik
kogukond

• Taotlemisel tuleb esitada lisadokumentidena Hiidlaste
Koostöökogu taotlusvorm, hinnapakkumised,
finantsprognoos, vabaühenduste puhul liikmete nimekiri.
• Ühisprojektiks (vajab partneritega kokkulepitud
tegevuskava) või koolitusel osalemiseks või koolituste ja
õppereiside läbiviimiseks, saavad toetust taotleda
Hiiumaal tegutsevad seltsingud (ainult teadmussiirde
projektid), mittetulundusühingud, sihtasutused ja
Hiiumaa omavalitsus ning äriühingud, mikroettevõtjad ja
füüsilisest isikust ettevõtjad, mis vastavad väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete määratlusele.
Seltsingutele ei ole investeeringud lubatud.

Meede 3
Kohaturundus ja uuenduslik
kogukond
• Koolitusel osalemise toetuse taotleja esitab koos koolitustaotlusega
taotluse lisa, mis tõendab koolituse läbiviija kogemust ja pädevust.
Koolitusel osaleja taotlus peab olema suunatud ettevõtluse
arendamisele.
• Koolituste ja õppereiside läbiviimiseks saavad toetust taotleda koolituse
või muu teadmussiirde ja teavituse osutajad, tingimusel, et kasusaajateks
on Hiiumaal tegutsevad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis
vastavad mikro-, väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete määratlusele.
Koolituste ja õppereiside läbiviimise taotleja esitab koos
koolitustaotlusega taotluse lisa, mis tõendab taotleja ja tema partnerite
pädevust koolituse korraldamiseks ning taotluse sisule vastava
koolitusvajaduse ja -nõudluse olemasolu Hiiumaal.
• Üle 50 000 eur taotluste korral esitada HKK üldkoosoleku heakskiit
projekti esitamise kohta

Meede 3
Eelistatud projekt:
• toetab Lääne-Eesti saarestiku BPA säästliku arengu
strateegia 2014 – 2030 eesmärkide saavutamist
• on uuenduslik, projektil on oluline mõju taotleja
tegevusele, selle tulemusel on taotleja majandustegevus
efektiivsem
• väärindab kohalikke ressursse ja oskusi
• arendab kohaliku toidu pakkumist
• on suunatud taastuvenergia allikate kasutamisele ja/või
suurendab energiatõhusust.
• juurutab uuenduslikke IKT lahendusi.
• juurutab uusi tooteid ja teenuseid.
• mille elluviimise tulemusena luuakse töökoht
• Kaasab teadus- ja arendusasutusi

Hindamiskomisjoni töö
•
●

●

●
●

Hindamiskomisjon on 9-liikmeline, nimekiri avalik
Hindamise aluseks on Hiiumaa integreeritud
arengustrateegia 2014-2025
Hindamiskomisjoni istungil on võimalik igal taotlejal
oma projekti kaitsta
Hindamine toimub veebikeskkonnas e-prias
Iga meetme projektid reastatakse keskmise hinde
järgi pingeritta

Projektide elluviimine
•

•

●

●

Investeeringuprojektide ja teadmussiirdeprojektide elluviimiseks
on aega 2 aastat alates PRIA otsusest, selle jooksul saab esitada 4
kuludeklaratsiooni.
Ühisprojektide tegevuskava elluviimiseks on aega kuni 31.12.24,
kuludeklaratsioone saab esitada kuni 4 tk ühes kalendriaastas.
Projekti elluviimise võimekuse kaalumisel tuleb arvestada, et
kõigepealt tuleb kulud omavahenditest kanda, kaubad või
teenused kätte saada, alles siis saab esitada kuludeklaratsiooni.
Kokkuleppel müüjaga on võimalik ka osaliselt tasutud kulude
deklaratsiooni esitamine.

Kuludeklaratsiooni esitamine
 Toetuse väljamaksmiseks tuleb pärast kulutuste tegemist esitada e-prias
kuludeklaratsioon
 Kuludokumente võib esitada kuni 4 osas 2 aasta jooksul
 Iga kulutuse kohta on vajalik esitada: nõuetele vastav hinnapakkumine,
arve, makset tõendav dokument
 Kasutatud seadme puhul ka müüja kinnitus nõuetele vastavuse kohta
 Riigihankekohuslasel on vaja kõigepealt läbi viia hange, siis esitada
hankedokumendid.
 Toetusraha kantakse PRIA poolt üle 3 kuu jooksul alates
kuludeklaratsiooni vastuvõtmisest PRIA-s
 Kuludeklaratsioon osaliselt tasutud arvete alusel: kaup käes või töö aktiga
vastu võetud, omaosaluse osa arve esitajale tasutud

Toetuse saamisest
teavitamine
•

Alus: Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide
tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise
täpsem kord perioodil 2014–2025

• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või
tegevusega seotud veebileht:
1) avaldatakse toetusotsuse saamisel veebilehel lisaks logole ja
embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka
eesmärke ja oodatavaid tulemusi, kui toetus ületab 10 000 eurot. Logo
paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.
• Struktuuritoetuste logo kasutatakse vastavalt toetust saanud projekti
iseloomule kas kleebisel, infosildil, stendil, tänutahvlil või lisatakse logo
objektile tootmise käigus.
• NB! Projekti teavitusreeglite mittetäitmine võib viia toetuse osalise või isegi
täieliku tagasinõudmiseni.

Toetuse saaja kohustus HKK ees
• Toetuse saajal on kohustus koostada ja esitada
lühikokkuvõte projekti tulemustest koos
fotodega avaldamiseks koostöökogu kodulehel
ning esitada seireandmed.
• Toetuse saajal on kohustus tutvustada projekti
tulemusi HKK poolt eelnevalt kokku lepitud
seirereisidel

Soovime edu!
Konsultatsioonideks registreeruge
info@kogu.hiiumaa.ee

