
 

 

Järva Arengu Partnerid MTÜ

Meetme 1.1.1 ja 1.2 infopäev

10.12. 2021



 

Taotlemise ajakava meetmed 1.1.1 ja 1.2

1. Taotluste vastuvõtt läbi e-pria 07.02.2022 kuni 

16.02.2022 kella 15.00-ni

2. Tehniline kontroll 17.02.-09.03.2022

3. Juhatuse otsus suunata hindamisele 14.03.2022

4. Hindamine 15.03-13.04.2022

5. Juhatuse otsus, pingeridade kinnitamine 18.04.2022  või 

Üldkogu 18.04.2022

Taotlemist reguleerivad dokumendid:

JAP strateegia

MTÜ JAP taotluste menetlemise kord

24.05.2021 Maaeluministri määrus *Kohaliku tegevusgrupi 

toetus ja LEADER-projektitoetus* nr 11



 

Taotleja esitab läbi e-pria koos e-prias täidetava 

toetuseavaldusega:

1. JAP projektikirjelduse vastaval vormil;

2. Organisatsiooni bilansi ja kasumiaruande 

(soovituslikult 31.12.2021);

3. Leader määruse (11/23.10.2015) §37 punkt 4 

alusel vajalikud dokumendid.

Taotlejaks saab olla JAP piirkonna MTÜ, SA või KOV. 

Taotleja peab olema 1 aasta vana.



 

Meede 1.1.1 Investeeringud piirkonna arenguks

1. Investeeringud ja soetused vabaaja

tegevuste võimaluste laiendamiseks. 

2. Investeeringud loodus-, ajaloo- ja 

kultuuripärandi säilitamiseks.

Toetuse määr 90%, KM kohuslased 60%

Toetuse summa 2000-30000 eurot.

2022. aastal on vabaühendustele avatud meetmed 1.1.1 ja 1.2



 

Meede 1.2 Kogukonna ühisprojektide toetus

1. Tegevuspiirkonna vabaühenduste arengukavade ja strateegiate 

koostamine; 

2. Sidusrühmadele uuendusliku lähenemisega ja traditsiooniliste 

ürituste korraldamine; 

3. Spordi- ja huvitegevuse ürituste ja traditsioonide algatamine ja 

elluviimine; 

4. Koolitused kogukonna liikmetele ja erinevatele sihtgruppidele, 

õppe- ja ideereisid, kogemuste üldistamine ja jagamine; 

5. Ürituse korraldamiseks vajalike vahendite soetamine (konkreetse 

ürituse jaoks vajalikud vahendid); 

6. Tegevused kultuuri-, ajaloo- ja looduspärandi säilitamiseks.



 

Meede 1.2 on ühisprojektide meede

Üritused toimuvad JAP-i tegevuspiirkonnas või on 

suunatud JAP tegevuspiirkonna elanikele.

Projekti peab olema kaasatud vähemalt üks partner, 

kellega peab olema sõlmitud ühiste kavatsuste 

kokkulepe.

Tegevused peavad toimuma kord kvartalis ehk 4 korda 

aastas vähemalt 2 aasta jooksul (või kuni 4 aasta 

jooksul).

Toetuse määr 90%.

Toetuse summa 2000-10000 eurot.



 

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 4.veebruar 2022. 

• E-prias on taotlus kohe KTG töötajale nähtav 

ning vajadusel saame tagasidet anda juba 

taotluspaketi koostamisel.



 

Kontroll-küsimused

1. Kas taotlusdokumendid on esitatud tähtaegselt? 

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 

miinimum ja maksimum summa sisse? 

Meede 1.1.1 investeeringud 2000-30000 eurot 

Tegevuste elluviimise aeg kuni 2 aastat

Meede 1.2 ühisprojektid 2000-10000 eurot 

Tegevuste elluviimise aeg 2-4 aastat.

6. Kas toetuse % on õige? 



 

7. Kas e-prias täidetud avalduses on täidetud projekti 

maksumus kululiikide kaupa? 

8. Kas kulud on välja toodud detailselt?

9. Projektiidee kirjeldus: kas kõik lahtrid on täidetud?

10. Kas bilanss/kasumiaruanne on seisuga 31.12.2021?

11. Kas on esitatud liikmete nimekiri?

12. Kas on esitatud ühisprojekti koostöökokkulepe?

13. Kas koostöökokkuleppel on osapoolte allkirjad?

14. Kas koostöökokkuleppes ja projekti tegevuskavas on 

tegevused igal aastal vähemalt kord kvartalis 2 kuni 4 

aasta jooksul.



 

15. Ühisprojekti puhul koolitaja tutvustus 

(projektikirjelduses).

16. Kui küsitakse toetust projektijuhtimise kulule, siis 

projektijuhi CV (Kui projektijuhi tasu küsitakse, siis on 

CV kohustuslik lisa e-prias).

17. Koolituse või ideereisi kava, osalejate nimekiri või 

sihtgrupi kirjeldus (projektikirjelduses).

18. Lähteülesanne või trükise kavand uuringute, filmide, 

trükiste puhul (projektikirjelduses).

19.Kas ühisprojekti eelarve on kirjeldatud detailselt 

kululiikide kaupa?

20. Kas on esitatud PRIA vormil ühisprojekti ühiste 

kavatsuste kokkulepe?

21. Kas ühisprojekti projektijuhtimiskulud on kokku koos 

15% kaudsete kuludega 20% projekti tegevustest?



 

22. Kas kinnisturaamatu väljavõte või arakiri 

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 2030 (5 kuud+2 

aastat+3kuud+5 aastat)? 

23. Kas lepingutel on osapoolte allkirjad? Uue hoone 

puhul, kas maa kuulub taotlejale või on maal 

hoonestusõigus? 



 

24. Kas on ehitustegevuse puhul esitatud KOV kiri, mis 

sätestab kas tegevus on ehitusloa või ehitusteatise 

alusel tehtav tegevus? Igasuguse ehitustegevuse puhul 

on vajalik KOV kinnitukiri, milles on kirjas, kas tegevus 

on ehtiusloa või ehitusteatise kohustuslik tegevus või ei 

ole.

25. Kas on esitatud ehituse joonised, asendiplaan, kui on 

ehitusloa või ehitusteatise kohustuslik tegevus. 

Väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti 

seletuskirjaga.

NB! Projekteerimine ei ole abikõlblik .

26. Kas toetust taotletakse abikõlblikele tegevustele ja 

kuludele? Näiteks riigilõiv sõidukitel ei ole abikõlblik.



 

• 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.

• Hinnapäringuid, hinnapakkumusi ei ole vaja lisada 

taotlusdokumentide juurde, need tuleb esitada alles 

siis, kui rahastus on saadud ja esitatakse projekti 

maksetaotlust. 

• 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. 

Projekti elluviies tuleb jälgida  hankekohuslust. Seda 

vaadatakse kolme aasta lõikes objektipõhiselt.



 

• Palun kontrollige ka ise vajalike dokumentide 

olemasolu ja dokumentide õigsust.

• Soovitame kontrollida JAP-i kodulehel taotlemise 

info juures, kas kõik vajalikud dokumendid on 

olemas www.japnet.ee.

• Esmakordsed taotlejad: palun sõlmige esmalt 

PRIAga kliendileping ning e-pria kasutusleping. 

Saate teha seda PRIA veebilehel www.pria.ee

• Konsultatsioonideks oleme teie jaoks olemas juba 

praegu.

http://www.japnet.ee/
http://www.pria.ee/


 

KKK küsimused:

Kas on lootust toetust saada ühel väikesel MTÜ-l? - Taotleja suurus ei ole määrav 

toetuse saamisel. Taotlus peab vastama meetme eesmärkidele ja taotlusi hinnatakse 

vastavalt hindamiskriteeriumitele, mis on leitavad www.japnet.ee .

Kas raha saab kohe kätte? – Toetus makstakse välja pärast investeeringu tegemist, kui 

on esitatud maksetaotlus 3 kuu jooksul. Investeeringu puhul kuni 4 maksetaotlust 

kokku, ühisprojekti puhul kuni 4 makstaotlust aastas.

Kas teiste projektide (sh EU projektide) toetused võivad olla kaasrahastuse 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. Taotlusi

hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele. Pingerea järgi selgub, kes saab rahastuse. 

Toetust määratakse vastavalt meetme eelarvele, kui eelarve saab otsa, kuid punkte on 

üle lävendi, siis kahjuks jääb projekt rahastamata.

Kus peab taotleja tegutsema? – Taotleja peab tegutsema ja investeering peab jääma JAP 

tegevuspiirkonda, milleks on Järva vald (välja arvatud endine Imavere vald) ja Paide 

linnas endine Roosna-Alliku vald ja endine Paide vald. Üritused peavad olema 

mõeldud JAP piirkonna inimestele, kuid võivad ka mujal toimuda nt õppereis.

Millal PRIA vastus saabub? – PRIA-l on aega otsust teha 3 kuud, st PRIA otsus tuleb 

hiljemalt augustiks 2022.

http://www.japnet.ee/


 

Infotunni arutelu

?   Kas KOVi-l võib ühisprojekti partneriks olla ka SA, kus 

üheks asutajaks KOV? Ja kas projekti partner võib olla ka 

väljastpoolt JAP-i tegevuspiirkonda?

* Põhimõtteliselt võib olla partnerorganisatsioonides 

kattuvaid liikmeid, kuid uurime milline on kogemus, kui üks 

on teise asutaja.

? Kui suur on hindamisel lävend? 

* 60 punkti 100-st.



 

Edu projektide kirjutamisel 

Küsimuste korral võtke ühendust!

Silva Anspal (5064 211) / Sille Pudel (5693 4839)

jap@japnet.ee

www.japnet.ee


