Meede 5 – COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede.
Meetme rakendamise eesmärgiks on tegevusgrupi piirkonnas ettevõtjate ja ettevõtlusega
tegelevate vabaühenduste toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
levikust tulenevate piirangutega.
Meede 5

COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede

Toetatavad valdkonnad

Mikroettevõtete ja ettevõtlusega tegelevate vabaühenduste
konkurentsivõime taastamine

•

Toodete ja teenuste arendamiseks investeeringud
ehitistesse, rajatistesse, taristusse, sisustusse ja
seadmetesse. (ehitus, renoveerimine, seadmete, masinate,
inventari ost. )

•

Tööalased koolitustegevused ja õppereisid, mis
arendavad ettevõtlikkust, teenuseid ja tooteid teadmusiirde
projektina.

•

Investeeringud immateriaalsesse põhivarasse nt
tarkvaralahenduste ja programmide ostmine, veebilehe
loomine või arendamine

Mitteabikõlbulikud
tegevused

•

Investeeringut ette valmistavad tegevused, kui need viiakse
ellu eraldiseisva projektina
Kinnistu ost
Projektijuhtimine
Investeeringuga otseselt mitte seotud koolitused jms
Vabatahtlik töö arvestamine
Kõik meetme määruse poolt välistatud mitteabikõlblikud
tegevused

Toetuse saajad

•
•
•

Abikõlbulikud
tegevused vastavalt
Euroopa Parlamendi ja
Nõukogu määruse nr
1305/2013 artiklitele
nr
14, 17, 19, 20 ja 35

Nõuded toetuse saajale

Minimaalne ja
maksimaalne
toetussumma

•
•
•
•
•

Ettevõtted sh FIEd
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
Koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja, kellel
on asjakohane suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja
korrapärase koolitustegevusenäol. Toetuse saaja ei või olla
teenuse pakkuja.
Taotleja poolt läbiviidavad projektitegevused on suunatud NVK
tegevuspiirkonnale.
Taotleja peab taotluse lisana esitama finantsprognoosi
Minimaalne toetussumma 2000
Maksimaalne toetussumma 8000

Toetuse %
60%
Indikaatorid ja
sihttasemed

•
•

Toetatud projektide arv
Projektiga loodud või säilitatud alaliste töökohtade arv

Projektitaotluse
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%).
1.7.
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%).

Esitatavad dokumendid
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

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 2015-2023 tabel nr 7 ja dokumendis
„MTÜ Nelja Valla Kogu Leader Meetme raames antava
projektitaotluste menetlemise ja hindamise kord“.
Esitatavad dokumendid
Projekt
Projektijuhi CV (vabas vormis)
Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid
(ehitusloa koopia, 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
Ehitise puhul (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik
ehitusteatis või ehitusluba) peab esitama kavandatava
ehitise maksumuse eelarve, mis on
Microsoft Exceli
tarkvaraga töödeldavas vormingus. (PRIA vormil)
Soetuste puhul hinnapakkumuste koopiad (vähemalt
kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta
maksumus ületab 1000 €)
Hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1
Kasumiaruande prognoos NVK Lisa 3
NB! Taotlusdokumendid esitatakse e-pria vahendusel

