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Ettevõtluse jätkusuutlikkuse
toetus (COVID-19)
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Taotlemise ajakava
Taotlusvoor on avatud 03.-12.01.2022 kell 15.00
Tehniline kontroll 13.01-02.02.2022
Juhatuse otsus suunata hindamisele 07.02.2022
Hindamine 08.02-09.03.2022
Juhatuse otsus, pingeread 14.03.2022
PRIA otsused laekuvad maskimaalselt 3 kuu pärast

Jaanuaris 2022 on avatud on meede 2.4
22 M2.4 Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus (Covid-19)
Meetme eesmärk: Leevendada COVID-19 põhjustatud kriisi ja luua seeläbi paremad
võimalused majandusraskustega toime tulemiseks, müügitulu taastamiseks või
suurendamiseks. Uued tooted ja teenused on turul konkurentsivõimelised ja
riskikindlamad ning ettevõtjate poolt säilitatud töökohad on jätkusuutlikud;
Toetuse suurus: 2000-30000 eurot.
Toetuse määr: 60%, omaosalus 40 % KM ei ole abikõlblik, kui taotleja on KMkohuslane. Sõidukitel on toetuse määr 30%.
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse investeeringud ettevõtluse
konkurentsivõime tõstmiseks, mis aitavad COVID-19 kriisi mõjudega paremini
toime tulla või ennetada järgmisi samalaadseid olukordi ja probleeme:
1. ehitiste ehitamine ja parendamine, taristuinvesteeringud,
2. masinate, seadmete, mootorsõidukite ja muude vahendite soetused,
3. turismiobjektide ehitus ja parendamine,
4. e-lahendused klientideni jõudmiseks (sealhulgas e-pood, tellimisäpp) jm
investeeringud.

Nõuded taotlejale:
Taotleja peab vastama Leader määruse (11/23.10.2015) §27
toodud nõuetele.
Käesolevast meetmest saavad toetust taotleda äriühingud (mikroja väikeettevõtjad, FIE-d), mittetulundusühingud, sihtasutused.
Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taotleda toetust
ettevõtluses uue toote või teenuse väljaarendamiseks või
täiustamiseks.
Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt üks aasta

Taotluse esitamiseks vajalikud dokumendid
Taotleja esitab läbi e-pria koos e-prias täidetava toetuseavaldusega:
1. JAP projektikirjelduse meetme 2.4 jaoks kinnitatud vormil;
2. Ettevõtte 2019, 2020 ja 30.11.2021 seisuga bilansi ja
kasumiaruande;
3. Äriplaani (rahavoogude prognoosi) vastaval vormil;
4. LEADER-määruse (11/23.10.2015) §37 punkt 4 alusel vajalikud
dokumendid.

Soetuse ja ehituse korral tuleb lisada dokument, mis kinnitab seda, kus
hakatakse soetatud investeeringut hoidma.
* Kui ruum (või maa) on ettevõtte omanduses, siis väljavõte
kinnisturaamatust, kui seda ei saa läbi e-pria kinnistusraamatu teha
automaatselt.
* Kui ruum (või maa) on rendipind, siis vähemalt 7 aastat kehtiv,
allkirjastatud rendileping.
Ehituse, rekonstrueerimise või renoveerimise korral
* Kohaliku omavalitsuse tõend, mis ütleb kas antud investeering vajab
ehitusteatist, ehitusluba. NB! Sel juhul peab projekti lõpuks olema olemas
kasutusteatis või kasutusluba.
* Kui tegemist on ehitusloa alusel ehituse või rekonstrueerimisega, siis
peab olema lisatud ehituse põhiprojekt, muudel juhtudel eskiisprojekt.

Tehnilise kontrolli käigus kontrollib KTG:
•
•
•
•

Taotluse vastavust meetme nõuetele
Taotluse vastavust strateegiale
Taotlusega nõutud dokumentide olemasolu
NB! Tehnilises voorus ei nõusta kontor taotlejaid taotluste sisu osas,
samuti ei anna hinnangut taotlustele ja dokumentidele.
• Taotluste sisuline konsultatsioon on võimalik kuni 31.12.2021 ekirjaga, telefonitsi, kontoris.
• E-prias on taotlus kohe KTG töötajale nähtav ning vajadusel saame
tagasisidet anda juba taotluspaketi koostamisel.

Kontroll-küsimused tehnilises voorus:
1. Kas taotlusdokumendid on esitatud tähtaegselt? 12.01.2022 kell
15.00
2. Kas taotleja kuulub määruses lubatud sihtgruppi?
3. Kas taotlejal on koos esitatava taotlusega pooleli või menetluses
kaks või vähem projekti?
4. Kas taotlus vastab meetmele?
5. Kas taotletav summa mahub kehtestatud toetuse min (2000€) ja
max (30000€) summa sisse?
6. Kas toetuse % on õige?

7. Kas e-prias täidetud avalduses on täidetud projekti maksumus
kululiikide kaupa?
8. Kas kulud on eelarves välja toodud detailselt?
NB! Ehituse puhul avaneb eraldi eelarve.
9. Projektiidee kirjeldus: kas kõik lahtrid on täidetud?
10. Kas on esitatud bilansid ja kasumiaruanded?
11. Kinnisturaamatu väljavõte või ärakiri dokumendist, mis tõendab, et
kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade
paigaldatakse või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub
taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks
vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest.
Kas lepingu tähtaeg on hilisem kui 12.2030?

12. Kas rendilepingutel on osapoolte allkirjad?
13. Uue hoone või rajatise püstitamise puhul, kas maa kuulub taotlejale
või on maale seatud hoonestusõigus taotleja kasuks?
14. Kas on esitatud JAP vormil Äriplaan ehk rahavoogude tabel? Kas
rahavood on positiivsed? Kas kõik lehed ja tabelid on täidetud?
15. Kas on ehitustegevuse puhul esitatud KOV kiri, mis sätestab kas
tegevus on ehitusloa või ehitusteatise alusel tehtav tegevus?
16. Kas on esitatud ehituse põhiprojekti joonised, koos asendiplaani ja
seletuskirjaga, kui KOV kinnituskirja alusel on tegemist ehitusloa
või ehitusteatise alusel tehtava tegevusega.
17. Kas on esitatud ehituse, renoveerimise, rajamise eeskiisprojekt, kui
KOV kinnituskirja alusel ei ole vaja ehitusluba või ehtisteatist.
18. Kas toetust taotletakse abikõlblikele tegevustele ja kuludele?

• Kui tehnilise vooru küsimustes on EI vastused, saadetakse
taotlejale päring e-kirja teel ja taotlus tuleb e-prias muuta.
• Taotleja teeb muudatused e-pria keskkonnas. Kui taotleja on
kinnitanud parandatud taotluse, taotlus kontrollitakse uuesti.
• NB! Hinnapäringuid (PRIA mõistes tehniliste tingimuste
loetelu), hinnapakkumusi ei pea lisama taotlusdokumentide
juurde, need tuleb esitada alles siis, kui rahastus on saadud ja
esitatakse projekti maksetaotlus.
Projekti elluviimisel - alla 1000 euro hinnapakkumisi esitama ei
pea, 1000-5000 eurot on vajalik esitada üks hinnapakkumine ja
üle 5000 euro puhul on vaja esitada 3 hinnapakkumist koos
maksetaotlusega.
Ehitustegevuse puhul peab hinnapakkujal olema ehitustegevuse
registreering MTR-is.

• Palun kontrollige vajalike dokumentide loetelu ja
dokumentide õigsust.
• Kõik dokumendid ja nõuded taotlejale ja esitatavale taotlusele
on leitavad meie kodulehelt www.japnet.ee rubriigist
LEADER ja TAOTLEMINE
• Esmakordsed taotlejad: palun sõlmige esmalt PRIAga
kliendileping ning seejärel e-pria kasutusleping. Saate teha
seda PRIA veebilehel www.pria.ee.
• Küsimuste korral võtke ühendust JAP kontoriga
jap@japnet.ee

KKK küsimused:
Kas ja kuivõrd on lootust toetusele väiksematel tegijatel? - Taotleja suurus ei ole
määrav, kas saab toetust. Taotlus peab vastama meetme eesmärkidele ja taoltusi
hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis on leitavad www.japnet.ee .
Kas toetatakse ühe inimese ettevõtet? - Ka ühe töötajaga ettevõtted on abikõlbulikud,
taotlus peab vastama meetme eesmärkidele.
Kas teiste projektide (sh EU projektide toetused) võivad olla kaasrahastusese või teine
pool summat? - Vastavalt LEADER-määrusele ei ole teiste projektide poolne
kaasrahastus lubatud. Omaosalus peab olema taotleja enda poolt.
Kui kindlalt toetust saab? – Taotlus peab vastama meetme eesmärkidele ja taoltusi
hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumite ning pingerea järgi selgub, kes saab
rahastuse.
Kas taotleja peab olema Järva valla või Paide linna ettevõte? – Taolteja peab tegutsema
ehk investeering peab jääba JAP tegevuspiirkonda, milleks on Järva vald välja
arvatud endine Imavere vald ja Paide linnas endine Roosna-Alliku vald ja endine
Paide vald.
Millal PRIA vastus saabub? – PRIA-l on aega otsust teha 3 kuud, st PRIA otsus saabub
hiljemalt augustiks 2022.
Kas MTÜ saab taotleda? - MTÜ on abikõlblik, kui luuakse uus toode/või teenus,
toetuse määr on 60%.

Edu projektide kirjutamisel!
Küsimuste korral võtke ühendust!
Sille Pudel (5693 4839) / Silva Anspal (5064 211)
jap@japnet.ee
Kogu info taotlemise kohta www.japnet.ee

