Muudetud seoses LEADER määruse muudatustega 09.01.2018

C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
Meede 2 – Kogukondade ühistegevuse arendamine
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
NVK tegevuspiirkonnas on peamiseks kogukondade identiteedi kujundajaks ja kandjaks külad ja alevikud. Hoolimata juba tekkinud kooslustest on kohati side
kogukonna liikmete vahel nõrk, mis tuleneb igapäevasest pendeldamisest pealinna ja elukoha vahel. Ühistegevuse arendamine aitab kogukondlikke sidemeid
tugevdada.
3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme rakendamise eesmärgiks on tugevate, toimekate ja ühtehoidvate kogukondade loomine läbi seltsitegevuse, sündmuste, laagrite toetamise ja identiteeti
kujundavate materjalide koostamise.
4. Toetatavad tegevused²
1. Ühisprojektide elluviimine

➢
➢
➢
➢
➢

Toetatavad tegevused viiakse ellu ühisprojektidena. Ühisprojekti puhul on üks ühisprojektis osalejatest taotleja, kes kaasab koostööpartnereid.
(Va Nelja Valla Kogu tegevusgrupina)
Toetatavad tegevused:
Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamine
Uute seltsi- ja huvitegevuse ürituste ja traditsioonide algatamine ja elluviimine
Koolituste korraldamine
Projektitegevuste läbi viimiseks vajaliku väikevahendite soetamine
Materjalide koostamine ja publitseerimine

2. Koostööprojektide elluviimine (NVK tegevusgrupina)
➢ Õppeprogrammide, -reiside ja koolituste läbi viimine ning koostöö. Abikõlblikuks taotlejaks on Nelja Valla Kogu tegevusgrupina.
Tegevus hõlmab ka koostööprojekte Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1303/2013 artikli nr 35 lõige 1 punkti c mõistes. Otsused
koostööprojektide toetamise osas langetab NVK üldkoosolek.
3. Teadmussiirde projektide elluviimine
➢ Koolituste ja õppeprogrammide korraldamine ettevõtluse arendamiseks.
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Vastavalt määruse nr 1305/2013 artiklile 14 lõikele 2 on koolituse puhul toetuse saajaks koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja, kellel on
asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol. Koolitus- ja teavitustegevused peavad olema suunatud tegevuspiirkonna
ettevõtluse arendamiseks.
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Toetuse saajad
➢ Kolmanda sektori organisatsioonid ja äriühingud
➢ Nelja Valla Kogu tegevusgrupina
➢ Koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja, kellel on asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol. Siinkohal
võib toetuse saajaks olla ka äriühing, kui tegevused on suunatud ühisprojekti raames kogukonnale või ettevõtjatele. Toetuse saaja ei või olla teenuse
pakkuja
Toetatavad valdkonnad
➢
➢
➢
➢
➢

Seltsitegevuse algatamine
Kultuuri- ja spordisündmuste ning koolituste korraldamine
Laagrite tegevuse toetamine ühisprojektina
Materjalide koostamine ja publitseerimine
Koolitus või muu teadmussiire

Nõuded toetuse saajale
➢ Projekti otsesed kasusaajad on pärit NVK tegevuspiirkonnast
➢ Taotleja peab esitama mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekirja,
v.a usulised ühendused.
➢ Taotleja peab esitatama eelmise majandusaasta tulude jaotuse, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu
avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal. Selgitus: Taotleja esitab andmed elektroonses ePria avalduses (esitatavate andmete loetelu: § 37 lg 1 p
5-7)
➢ Ühisprojekti elluviimiseks saab toetust taotleda, kui tegevused viiakse ellu:
kahe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, keda nimetatakse partneriteks ning kellest
vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusgrupp (edaspidi ühisprojekt)
➢ koolitus- ja teavitustegevusena tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks projektitoetuse taotleja poolt, kellel on selle tegevuse elluviimiseks
asjakohane suutlikkus (teadmussiirde projekt).
Projektitoetuse taotleja esitab ühisprojekti tegevuskava PRIA vormil
Mitteabikõlbulikud tegevused
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➢ Investeeringud, sh remondi- ja ehitustööd
➢ Kõik meetme määruse poolt välistatud mitteabikõlblikud tegevused
Projektitoetuse taotleja peab taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel täitma kõiki maaeluministri määruses 23.10.2015 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus“ peatükis 4 PROJEKTITOETUS esitatud tingimusi.
Esitatavad dokumendid
1.
Projekt
2.
Projektijuhi CV (vabas vormis)
3.
hinnapakkumuste koopiad (vähemalt kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)
4.
Hinnapakkumiste võrdlustabel NVK Lisa 1
5.
Ühisprojekti tegevuskava PRIA vormi . Ühisprojekti puhul ühisprojekti tegevuskava ühiste kavatsuste kokkulepe. Selgitus: alates
03.11.2017 nimetatakse ühisprojekti tegevuskava ühiste kavatsuste kokkuleppeks (§ 37lg 4 p 10). Ühisprojekti detailsed andmed esitatakse elektroonses
ePria avalduses (§ 37 lg 31).
6. Eelmise majandusaasta tulude jaotus millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku)
toetuse osakaal ja käesoleva aasta prognoos. Selgitus: Taotleja esitab andmed elektroonses ePria avalduses (esitatavate andmete loetelu: § 37 lg 1 p 5-7)
Nelja Valla Kogu üldkoosoleku otsus tegevusgrupi koostööprojektide kohta
NB! Dokumendid esitatakse vastavalt LEADER määruse 36 lõikele 1 elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
➢ Ühis- ja koostööprojketi puhul on maksimaalseks toetuse määraks 30 000 eurot. Lisaks Leader-määruses toodud nõuetele (paragrahv 28, lõiked 3, 4 ja 5)
peab ühisprojekt vastama järgmistele tingimustele:
1. Tegemist on ühisprojektiga, kui hõlmatud on vähemalt 2 omavalitsuse elanikkond
2. Omafinantseering kaetakse partnerite poolt proportsionaalselt kasusaajate arvuga (kui taotlejaks ei ole NVK tegevusgrupina).
3. Otsused koostööprojektide toetuse osas langetab NVK üldkoosolek.
➢ Koolituse ja muu teadmusiirde puhul:
➢ Minimaalne toetussumma – 2000 EUR
➢ Maksimaalne toetussumma – 15 000 EUR.
Toetuse %
➢ Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd) 90%
➢ Äriühingust taotleja 60 %
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7. Viide sihtvaldkonnale
Meede nr 2 panustab sihtvaldkonda 6B: maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine
enim kaasa aitab3
NVK meede nr 2 vastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteedile nr 6: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade
majandusliku arengu edendamine
Abikõlbulikud tegevused vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele nr 14, 20, 35 ja 44
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed:
➢ korraldatud suursündmuste arv aastas – 4 (üks igas vallas);
➢ korraldatud laagrite arv aastas – 4 (üks igas vallas);
➢ toetatud projektide arv strateegia perioodi jooksul – 50
Tulemusmõõdik ja soovitud sihttase:
➢ osalejate rahulolu sündmustega on vähemalt 4 punkti 5-palli-süsteemis.
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Taotluste hindamise aluseks on kriteeriumid, mis jagunevad kaheks plokiks:
1. Projekti mõjuga seotud kriteeriumid (osakaal 75% mõlemast plokist):
1.1. Projekti põhjendatus ja seos Nelja Valla Kogu strateegiaga (20%);
1.2. Projekti seos kohaliku omavalitsuse, kandi või küla arengukavaga (10%);
1.3. Projekti panus meetme indikaatorite sihttasemete täitmisesse (10%);
1.4. Projekti jätkusuutlikkus (15%);
1.5. Koostöö (10%);
1.6. Uuenduslikkus (10%).
2. Projekti kvaliteediga seotud kriteeriumid (osakaal 25% mõlemast plokist):
2.1. Projekti üldine kvaliteet (10%);
2.2. Projekti kulude põhjendatus (10%);
2.3. Taotleja taust, sh varasem kogemus ja olemasolevad kompetentsid, võimekus projekti ellu viimiseks (5%).
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Taotlusi hinnatakse 4-palli süsteemis, kus 4 tähistab väga head, 3 rahuldavat, 2 kesist ja 1 puudulikku. Hindamiskriteeriume on täpsemalt kirjeldatud MTÜ Nelja
Valla Kogu strateegias 2015-2020 tabel nr 7 ja dokumendis „MTÜ Nelja Valla Kogu Leader Meetme raames antava projektitaotluste menetlemise ja hindamise
kord“.
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3

Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi
Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja
investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta
investeering sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja
jooksul. Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

