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Seletuskiri 2020 taotlusvooru avamiseks
1. Veerust G leiate 04.05.2020 seisuga PRIA statistikaosakonna poolt koostatud ja NVK poolt kontrollitud strateegia rakendamise meetmete eelarve jäägi. Eelarve jääk on
tekkinud seoses 2016-2020 ellu viidud projektide odavnemiste arvelt. Kahe projekti osas on taotlejad teinud katkestamise otsuse (Akeberg OÜ pruulikoja sisseseade; SLH
& HOOLDUS OÜ parkimisplatsi ehitus) Tegevusgrupi meetmete eelarve jääk võimaldab avada 2020 aastal taotlusvooru.
2. NVK juhatus on vaadanud üle NVK strateegia täitmise eesmärgid ning teeb meetmete eelarve kasutamise kohta alljärgnevad ettepanekud:
2.1 Avada taotlusvoor 24.-30. augustil 2020
2.2 Avada Meede 1 Kogukondade investeeringute toetamine (Vaata meetme kirjeldust Punkt 2 lisa1 M1 meetmeleht).
Põhjendused: antud meetmest on taotlejaid olnud käesoleva perioodi jooksul rohkem, kui meetme eelarves vahendeid. NVK strateegia põhifookus on suunatud sotsiaalsele
kaasatusele, mida antud meede kõige rohkem toetab.
2.3 Minimaalne toetussumma – 2000 EUR
Maksimaalne toetussumma – 10 000 EUR
Põhjendused: Varasemalt on olnud meetme min toetussumma 5000 ja maks toetussumma 200 000 EUR. Toetussummade muudatuse põhjuseks on meetme eelarve maht ning
taotlejate vajadus investeerida suurprojektide kõrval ka väiksema mahuga investeeringuprojektidesse.

