
 
 
LISA 1. PROJEKTI  KIRJELDUS 
 
 

TAOTLEJA KONTAKTANDMED 

Organisatsioon Nelja Valla Kogu 

Registri kood 80242585 

Aadress Sirge 2, Tallinn 

E-posti aadress info@4kogu.ee 

Telefon 5230969 

Projektijuht Jako Jaagu 

 

Käesolevaga kinnitan, et soovin saada 
taotlusdokumentatsiooni puudutavad järelpärimised ja 
otsused ülaltoodud e-posti aadressil 

e-posti aadressi kinnitus 
info@4kogu.ee  

 
 

PROJEKT 
Taotletav toetussumma 
 

13500 

Omafinantseeringu summa 1350 

Projekti kogumaksumus 14850 

Meede 4 

 

Projekti nimi 
FinEst Countryside - Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region 
 

1. Projekti mõju 
 

1.1 Projekti põhjendatus ja seos Nelja Valla Kogu strateegiaga  
 
Tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine ja elavdamine Balti mere regioonis. Antud 
projekti peamine eesmärk on pikajalisele rahvusvahelilsele koostööle aluse panemine osalejate (äri)kontaktide vahetamise-, avatud 
seminar-töötubade- ning ühistegevuste vahendamise teel. Projekt tugevdab kohalike külade, organistatsioonide ja tegevusgruppide 
turismi sihtkohaalaseid teadmisi. Uued koostöövõrgustikud panevad aluse rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid 
LEADERpiirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike turismitoodete/teenuste lisandväärtuse 
loomine ja positiivse mõju avaldumine kohalikule turismisektorile nõudluse suurenemise näol. 
 
Seos Nelja Valla Kogu visiooniga: 
Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas on terviklik elukeskkond, kus on loodud heaks eluks vajalikud tingimused. Fookuses on: 
4. Turistisõbralikkus – turistidele pakutavate teenuste hulk on suurenenud, turundusalane koostöö on koordineeritud ja olulised 
turismiobjektid on korras ning tähistatud. 
 
Seos Nelja Valla Kogu strateegiliste eesmärkidega: 
E4. Suurenenud on turistidele suunatud teenuste ja toodete arv ning toimib tõhus turismialane koostöö. 
M4. Turismiteenuste arendamine ja infovahetuse edendamine 
 
Strateegias toodud arenguvajadus:  
Turism on NVK tegevuspiirkonnas tagasihoidlikult arenenud, kuna peamine külastajatevoog peatub Tallinnas ega liigu maakonda 
edasi. Võrreldes muude Eesti piirkondadega on tagasihoidlik ka peamine turismitaristu – majutus- ja toitlustuskohad, sest ka need on 
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Tallinnas väga hästi kättesaadavad. Seega on tegevuspiirkonna väljakutseks turismialase koostöö tõhustamine ja külastajatele 
suunatud toodete ning teenuste arendamine, saamaks Tallinna turistidevoost suuremat kasu. 
 
Strateegias toodud arengupotentsiaal:  
turismi arendamine eesmärgiga rakendada olemasolevat potentsiaali ja väliskeskkonna võimalusi. 
 

1.2 Projekti seos kohaliku omavalitsuste ja küla või kandi arengukavaga  
 
 

1.3 Projekti panus meetme indikaatorite, väljundite ja sihttasemete täitmisesse 
 
Projektitaotlus panustab Nelja Valla Kogu strateegias nimetatud järgnevatesse indikaatorite täitmisesse: 

1. uute turismitoodete ja -teenuste arv; 
2. uute ja renoveeritud turismiobjektide arv; 

 

1.4 Projekti jätkusuutlikkus 
 
Seminaridel ja koolitustel saadud oskused rakendatakse ettevõtjate ja aktiivsete kogukonnaliikmete poolt oma ettevõtluse ja 
kogukonna arendamiseks. Rajatud objektid jäävad kogukondade hallata, kes ühtlasi võtavad endale ka kohustuse objektid korras ja 
avatuna hoida. Kuna kaasatud on nii ettevõtjad, kogukonnad ja erinevad valdkondlikud organisatsioonid jääb teadmine meetoditest 
ja oskustest, rahvusvahelistest kontaktidest püsima, samuti tekkivad turismipaketid ja uued rannamarsruudid jäävad alles nii 
digitaalselt kui paberkandjal. 
 

1.5 Ühistöö (koostöö) 
 
Projekt on koostööprojekt Soome ja Eesti kolme leader-tegevusgrupi vahel, koos viiakse ellu leader-piirkondade turundust, luuakse 
toimiv võrgustik, vahetatakse kogemusi ja parimaid praktikaid, aidatakse vahendada kontakte kahe riigi turismiettevõtjate vahel. 
Projekti tegevustesse on kaasatud piirkonnas toimetavad valdkondlikud katuseorganisatsioonid.  
Koostöös toimub kaks õppereisi, üks Eestis ja teine Soomes. 
 

1.6  Uuenduslikkus 
 
Projekti uuenduslikkus seisneb tegevuste planeerimises – kogukonnad saavad ise korraldada enda kogukonnas koolitusi, mida 
peetakse oluliseks ning seeläbi rajatakse objekt, millest on kasu nii liikmetele endile, tekivad juurde oskused, ning piirkonnad saavad 
juurde ühe huvitava (turismi)objekti. 
 

2. Projekti tegevused või objekt 
 

2.1. Projekti tegevused  
 
Projekti eesmärgiks on luua lisandväärtust turismisektoris toimetavatele ettevõtjatele ja organisatsioonidele. Seda ennekõike 
looduse, toidu, kultuuri ja ökoturismivaldkondades. Eemärgiks on samuti tõsta turismivaldkonnas tegutsejate teadmisi 
rahvusvahelistest valdkonna trendidest, toetada rahvusvahelist koostööd ja luua võimalused püsivaks suhtlemiseks/koostööks 
osapoolte vahel.  
Projekti tegevustega pannakse alus efektiivsele koostööle – esmalt kaardistatakse võimalikud ühistegevused, kirjeldatakse parimaid 
praktikaid riikides ning seejärel töötatakse välja iga piirkonna jaoks loodud turismipaketid. 
 
Tegevuste käigus kaardistatakse piirkondade ressursid ja arenguvajadused, kaardistatakse „peidusolevad“ rannapiirkonnad ning 
ühendatakse need olemasolevate rannikualadega. Läbiviidavate seminaride käigus keskendutakse järgmistele teemadele 
sihtkohtade digitaalne kaardistamine, turism kogukondades ja külades, jätkusuutlik turism, turismitegevuste turundamine 
Läänemere regioonis, uute turustamis- ja kommunikatsioonimudelite arendamine, erinevad võrgustumise meetodid, uuenduslike 
toodete ja teenuste väljaarendamise tehnikad.  
 
Investeeringud: 
Projekti raames rajatakse Nelja Valla Kogu piirkonda neli väikeobjekti, mis rajatakse kahepäevase koolituse käigus ning jäävad hiljem 
kogukonna hallata ning saavad kajastuma hiljem kogukonnaturismi marsruutides.  
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2.2 Projekti kasusaajad ja sihtrühm 
 
Tegevuste sihtrühmaks ja kasusaajateks on mittetulundusühingud, külaseltsid, kogukonnad ja turismivaldkonnas tegutsevad 
mikroettevõtjad, kes pakuvad toitlustus-, majutusteenust, transporti, elamusi jne. Oluliseks sihtrühmaks antud projektis on ka oma 
tegevuses kohalikule kultuurile ja pärimusele tuginevad käsitöölised.  
Sihtrühmad võib jagada järgmiselt: 

• Turismivaldkonnas tegutsevad mikroettevõtjad 

• Turismivaldkonna arenguks eeldusi loovad kogukonnad ja omavalitsused 

• Regionaalsel tasandil turismiarendusega tegelevad organisatsioonid 
 

2.2  Projekti kulude põhjendatus ja eelarve Meetmel 1, 3 ja 4 on kohustuslik täita eelarve projekti kuluridade/tegevuste kaupa. 
Meetme 2 puhul on eelarve tegvuskava osa (PRIA vormil) Ehitamise puhul on lisaks eelarvele vaja täita PRIA vormil Ecxel 
ehituseelarve tabel. 
 
EELARVE  

Tegevused ja investeeringuobjektid, mille 
kohta toetust taotletakse  

Finantseerimise allikad     

Leader meetmest 
taotletav toetus* 

Omafinantseerimine (10 või 
40% abikõlblikust 

maksumusest näidata igal 
real) 

Abikõlblik 
maksumus 

kokku* 

Tegevuse 
teostamise 
aeg (aasta ja 
kuu lõikes) 

  

(Igale reale arvestada 
60% või 90% 

abikõlbulikust. 
maksumusest) 

Põllumajandusettevõtjal  
50% Sõiduki puhul 30% 

abikõlbulikust 
maksumusest. 

 

Rahaline 
Mitte-

rahaline 
 

Kokku 

    

Tegevus 1  
 

          

1.1  Ühistegevused projektipartnerite vahel 1800 180    180 1980 
 01.2018-
08.2020 

1.2. Reisikulud 4500 500     500 5000  
 01.2018-
08.2020 

1.3 Väikeobjektide rajamisega seotud kulud 7200 800    800 8000  
 01.2018-
08.2020 

       

KOKKU 13500 1350    1350 14850    

* Kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane, tuleb summad näidata ilma käibemaksuta 
* Projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering   
(1) Mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse taotleja omafinantseeringu osaks võib Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 61 lõike 3 alusel olla mitterahaline omafinantseering. 
Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik projektitoetuse 
taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö.   
(2) Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni üheksa protsenti mitterahalise omafinantseeringuga 
seotud toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.   
(3) Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on vabatahtliku tasustamata töö tegija tunnitasu määr kuni neli 
eurot ning masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades kuni kaheksa eurot. 

  
 

2.3 Projekti elluviiva organisatsiooni kirjeldus, kogemused projektide elluviimisel 
 

➢ Meetmete 1;3;4 lisana on ettevõtjal kohustuslik esitada äriplaan, mille täitmise juhend on leitav Nelja Valla Kogu kodulehel  
➢ Meetmete 1;3;4 lisana on objekti investeerimisprojekti puhul teistel taotlejatel kohustuslik esitada teostatavus-ja 

tasuvusanalüüs 

 
Palun märkida, kas soovite vastavalt NELJA VALLA KOGU projektide menetlemise korra punkt 5.8 võimalust isiklikult tutvustada 
oma projekti hindamiskomisjoni koosolekul juhul kui Teie projektile ei teostata paikvaatlust (paikvaatluse valimisse sattunud 
projektitaotlejal on võimalik küsimustele vastata ning oma projekti esitleda paikvaatluse käigus). 
Märkida sobiv variant:  JAH /  EI 
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TAOTLEJA KINNITUS 
 

 Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektitaotluses esitatud omafinantseeringu. 
 

 Kinnitan, et saades projektile MTÜ Nelja Valla Kogu heakskiidu, kohustun projekti mitteesitamisest  
         PRIA-le teatama 1 kuu möödudes peale Nelja Valla Kogu positiivse otsuse saamist info@4kogu.ee 
 

 PRIA poolsete täpsustavate küsimuste korral taotluse dokumentatsiooni kohta kohustun sellest teavitama ka  
         Nelja Valla Kogu.  
 

 Enne PRIAle kuludeklaratsiooni esitamist kohustun esitama kuludeklaratsiooni koos kõigi kuludokumentidega    
tegevusgrupile kontrolliks e-pria vahendusel 

 
 Kinnitan, et olen teadlik teavitusnõuetest ja objektide tähistamisnõuetest   

 
 Kohustun Nelja Valla Kogu  teavitama projekti tulemuslikkusest peale projekti elluviimist selleks  

         ettenähtud korras ning vajadusel esitama täiendavaid seireandmeid ning fotosid objektidest/üritustest 
 

 Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja garanteerin projektitaotluses esitatud omafinantseeringu. 
 
 
Lisadokumendid: 

1. Eelarve / kalkulatsioon (ehitusprojektide puhul PRIA Excel vorm, ühisprojektide puhul tegevuskavas sisalduv eelarve, 

muudel juhtudel eelarve tegevuste/soetuste kaupa. 

2. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia või KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa 

kasutusõigust tõendav dokument, ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele 23.10.2015 nr 

11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus) § 37 lg 4  

3. Soetuste ja ühisprojektide puhul hinnapakkumuste koopiad (pakkumiskutse ja vähemalt kolm võrreldavat pakkumust 

kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)  

4. Projektijuhi CV NVK Lisa 4 

5. Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 2 

6. Äriühingust taotlejale äriplaan meetmete 1,3,4 Lisa 4 ja äriplaani osana finatsprognoosid 

7. KOV ja vabaühenduste puhul objekti rajamiseks esitatud investeeringuprojekti teostatavus/tasuvusanalüüs 

meetmetele 1,3,4   

8. NB! Taotlusdokumendid esitatakse e-pria vahendusel! 

 

 
Taotleja esindaja nimi ja allkiri /digitaalselt/  


