NVK VIRTUAALSE ÜLDKOOSOLEKU Päevakorrapunkt 3.
Eelnõu: volituste andmine juhatusele 2020 ja 2021 rakenduskavade kinnitamiseks
Seletuskiri
3.1. Volituste küsimine 2020 aasta rakenduskava muudatuste tegemiseks.
2020. aasta strateegia rakenduskava kinnitati 13.06 toimunud üldkoosolekul ja esitati PRIAle 05.
oktoobril 2019 ainult tegevusgrupi tegevuskulude lõikes. (Tabel A)
A. Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve
Tegevused
Jooksvad kulud
Tegevuspiirkonna elavdamise kulud
Kokku

Eelarve
42 000,00
13 000,00
55 000,00

Taotleva toetuse
summa
42 000,00
13 000,00
55 000,00

04.05.2020 seisuga on tegevusgrupil vabu vahendeid meetmete rakendamise eelarves kokku 96 011
EUR. 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
augusti lõpus aastal taotlusvooru.
04.05.2020 seisuga on PRIA otsustega määratud projektikulude maht, mis on veel välja maksmata
855 387 eurot. Selle summa moodustavad taotlused, mille elluviimise tähtaeg ei ole veel kätte jõudnud
või ei ole menetluses olevate maksetaotluste osas PRIA otsust. Nende projektide osas võib tekkida
meetmete eelarve jääk, mida saaks operatiivselt kasutada 2020. aasta taotlusvoorus 24.-30. augustil
kogukondade investeeringute toetamise meetmes.
Rakenduskavade taotlusvooru tingimuste kehtestamise õigus on põhikirjaliselt tegevusgrupi
üldkoosolekul.
Juhatus teeb ettepaneku volitada juhatust muudatuste tegemiseks 2020. aasta rakenduskavas.
3.2. Volituste küsimine 2021. aasta rakenduskava kinnitamiseks (eriolukorra puhul)
Rakenduskavade muutmise ja kinnitamise volituse küsimise kinnitas juhatus 20.04 toimunud ekoosolekul, kus eriolukorrast lähtuvalt ei olnud võimalik üldkoosolekut tavapärases vormis kokku
kutsuda.
2021. aasta tegevusgrupi kulude eelarve on kavandatud samas mahus, nagu 2020. aastal (Vt tabel A).
2021. aasta rakenduskava meetmetesse eelarvevahendeid kavandatud ei ole. Juhul, kui projektide
odavnemise või katkestamise tõttu tekib eelarve jääk enne 26 oktoobrit, viiakse läbi virtuaalne
üldkoosolek meetme eelarve kasutamiseks arvamuste avaldamiseks ja juhatuse ettepaneku poolt
hääletamiseks. Hääletuse otsused vormistatakse juhatuse poolt protokollina, millele lisame poolt
hääletanute nimed ja eriarvamused, samuti kõigi hääletanute seisukohad, mis on laekunud e-kirja teel.
Kui olukord võimaldab, saame kavandada üldkoosoleku tavapärases vormis 2020 sügisel.(LEADER
määruses ette nähtud 2021 rakenduskava esitamise aeg on 01.11.2020)

