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Maaelu arengukava 2007-2013  ja 
lairiba investeeringute toetamine

Meede: Eesti lairiba internetivõrgu katvuse tõstmise 
toetus 

Toetust anti:
• valguskaablitel põhineva elektroonilise side lairiba 

baasvõrgu projekteerimiseks ja ehitamiseks, 
• kui trassist vähemalt 2/3 asub sellise valla või kuni 

4000 elanikuga väikelinna territooriumil, mille 
asustustihedus on väiksem, kui 20 elanikku ühe 
ruutkilomeetri;

• MTÜ või SA, kelle põhikirjaline eesmärk on 
lairibaühendust võimaldava elektroonilise side võrgu 
loomine ja arendamine



Finantseerimine

Maaelu arengukava 2007-2013 raames 
elluviidud lairiba projektide kogumaksumus 
7 705 899 €

MAK toetus 6 912 811 € ehk 90%

ELA omafinantseering 793 088 €

Väljamakstud toetus 6 336 412 €



Maaelu arengukava 2007-2013 
raames ehitatud lairibatrassid:

Ehitusaeg 2011-2015 

Välja ehitatud objektide arv 21

ehitatud kilomeetreid kokku 740 km

väljaehitatud ühenduspunkte 285 

Trasse rajati 55 KOV-i territooriumile 





Toetused MAK 2014-2020 raames

� Otseselt: LEADER kohalikuks 
arenguks

� Kaudselt: 

• Investeeringutoetused

• Starditoetused



LEADER kohalikuks arenguks

Mida tähendab LEADER

Kui vana on LEADER lähenemine

LEADERi põhimõtetest

Kohalik tegevusgrupp ja tema 
tegevuspiirkond

Kohaliku arengu strateegia

Otsustamine kohalikus tegevusgrupis





LEADER kohalikuks arenguks

Toetus internetiühenduse juurdepääsuvõrkude 
rajamiseks on kuni 90 % 

Maksimaalne toetus projekti kohta 200 000 
eurot

Kohalikud tegevusgrupid võivad välja valida 
projekti rahastamiseks, kui see vastab 
nende kohaliku arengu strateegiale

Antav toetus on käsitletav vähese tähtsusega 
abina

Piirkondlike tegevusgruppide info Maainfo 



LEADER kohalikuks arenguks

Kohaliku tegevusgrupi ülesanded

• Strateegia meede

• Projektide valik

PRIA ülesanded



Meede 4.1. Põllumajandusettevõtete 
tulemuslikkuse parandamise 
investeeringutoetus. 
Toetatakse muuhulgas: põllumajandusliku tootmishoone ja 

rajatise ehitamist ning seadmete soetamist, biomassist 
bioenergia tootmiseks vajaliku hoone ehitamist ja 
seadmete soetamist

Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:

• lairibale juurdepääsuühenduste rajamine

kusjuures

• kõrvaltegevuste, sh juurdepääsuühenduse maksumus 
võib moodustada kuni 30% kogu toetatava 
investeeringu maksumusest

• toetust antakse kuni 40% abikõlblikest kuludest

• maksimaalne toetuse suurus ettevõtja kohta on 
üldjuhul kuni 500 000 eurot perioodi jooksul



Meede 4.2. Investeeringud
põllumajandustoodete töötlemiseks ja 
turustamiseks

Toetatakse põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks 
vajalike seadmete soetamist ja tootmishoonete ehitamist 

Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:

• lairibale juurdepääsuühenduste rajamine

kusjuures

• kõrvaltegevuste, sh juurdepääsuühenduse maksumus võib 
moodustada kuni 30% kogu toetatava investeeringu maksumusest

• toetust antakse mikro- ja väikeettevõtjatele kuni 40% abikõlblikest 
kuludest, keskmise suurusega ettevõtjatele kuni 35% ja 
suurettevõtjatele kuni 25% ning mahetootjatele kuni 45%

• maksimaalne toetuse suurus mikro- ja väikeettevõtja kohta on kuni 
500 000 eurot perioodi jooksul, keskmised ja suurettevõtted min 
100 000 kuni 2 000 000 eurot perioodi jooksul



Meede 6.4. Maapiirkonnas majandustegevuse 
mitmekesistamise investeeringutoetus

Toetatakse muuhulgas majandustegevuse 
mitmekesistamiseks vajalike hoone ja rajatise 
ehitamine, hoone parendamist ning seadmete 
soetamist;

Toetatava tegevuse osaks võib olla ka:

• lairibale juurdepääsuühenduste rajamine

kusjuures

• kõrvaltegevuste maksumus võib moodustada kuni 30% 
kogu toetatava investeeringu maksumusest

• toetust antakse kuni 40% abikõlblikest kuludest

• maksimaalne toetussumma on kuni 150 000 eurot 
ettevõtja kohta perioodi jooksul.



Starditoetused
Meede 6.1. Noorte põllumajandustootjate tegevuse 
alustamise

Meede 6.3. Väikeste põllumajandusettevõtete 
arendamine

Meede 9.1. Tootjarühmade loomine 

Nende toetusskeemide puhul makstakse taotlejatele 
toetus välja esitatud äriplaani alusel. Saadud toetust 
võib kasutada kokkulepitud tingimustel ja viisil, 
muuhulgas võivad rajada lairibaühenduse 
juurdepääsu.
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