C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
Meede 1. ELUKESKKONNA ARENDAMINE
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Maapiirkond alalise elukeskkonnana on väheatraktiivne. Üks elukvaliteedi säilitamise ja parandamise
võimalus on huvitegevuse võimaluste arendamine. Küla sotsiaalse infrastruktuuri parandamise seisukohalt on
oluline eelnevate programmide raames alustatud, külaelanike ühiseks tegevuseks mõeldud ühiskondlike
ehitiste ja muude rajatiste kordategemise jätkamine. See suurendab elanikkonna võimalusi teha koostööd
ning korraldada ühisüritusi, võimaldab ligipääsu informatsioonile, parandab maapiirkondade välisilmet ja üldist
elukeskkonna kvaliteeti. Noored vajavad tähelepanu ka maapiirkonnas. Et noortele ei leita piisavat rakendust,
siis peale õpinguid mujal ei tulda sageli enam kodukohta tagasi. Seega peaks noorema elanikkonna
kaasamine kohaliku elu edendamisse samuti olema üks prioriteetseid tegevusi. Huvitegevuse arendamine
aitab kaasa ka sellele.
Paljud mujal Euroopas hävinud kultuurinähtused – muinaspõllud, ajaloolised külad ja ehitustraditsioonid – on
Eesti kultuurmaastikul veel säilinud, elujõulised on mitmed käsitööoskused. Kultuuripärandi ja miljöö
väärtustamine suurendab elukeskkonna atraktiivust ning kogukond saab selles osas oma õla alla panna. Uue
funktsiooni ja elu andmisel tuleb ennekõike lähtuda maastiku, küla või hoone ajaloolisest ning traditsioonilisest
identiteedist. Kultuuri- ja loodusobjektide potentsiaali rakendamist kohaliku arengu edendamisel takistab
nende tehniline seisukord, vähene ligipääsetavus ja eksponeeritus, varustatus tugiinfrastruktuuriga, vähesed
lisateenused, samuti objektide nõrk omavaheline seotus. Käesoleva meetme raames kavandatavad
tegevused aitaksid selle probleemi lahendamisele kaasa.
3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme rakendamisega soovitakse:
- Tagada piirkonnas ühtlane, elanikkonna vanusstruktuurile vastav elukvaliteet, pakkudes kõigile
vanusegruppidele erinevaid võimalusi huvitegevuseks ja eneseteostuseks kodule võimalikult lähedal.
- Säilitada ja parandada piirkonna miljööväärtust, pärimuskultuuri ning atraktiivset elukeskkonda.
4. Toetatavad tegevused²

Käesolevast meetmest toetatakse vaid investeeringute tegemist, nn pehmed tegevused ei ole lubatud.
Toetatavad tegevused (peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis
20 lubatud tegevustele):
- Investeeringud vabaaja veetmise ruumidesse. Eelistatud on väiksema investeeringuvajadusega ruumide
kohandamine huvitegevuseks (millel juba on kasutusluba või projekti tulemusena saab kasutusloa, et projekti
lõppedes viivitamatult huvitegevust läbi viima hakata).
- Huviringide käivitamiseks ja edasiarendamiseks vajalike vahendite, seadmete ja inventari soetamine. Ei
toetata vahendite, seadmete ja inventari soetamist (n kontoritehnika), mis ei ole otseselt projekti tegevustega
seotud.
- Investeeringud põhiteenuste osutamiseks vajalike rajatiste ehitamiseks, laiendamiseks ja uuendamiseks
- Investeeringud innovaatiliste teenuste arendamiseks
- Lairiba infrastruktuur (uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine)
- Investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse, turismiteabesse ja väikesemahulisse
turismi infrastruktuuri (turismiobjektide tähistamine, viidastamine, turismiinfopunktide ehitamine ja
uuendamine, turistidele suunatud infostendid ja juhised, nn pehme turismi/ökoturismi rajatised, ereisikorraldussüsteemide loomine, nn pehme turismi/ökoturismi arendamise, paikkonna tuntuse tõstmise,
ühise tunnuse juurutamise, eripära esiletoomisega seotud investeeringud).
- Investeeringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja
looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud
aspektid, samuti keskkonnateadlikkusega seotud tegevused.
- Väikesemahulise arhitektuuripärandi (n kabelid, sillad, jms) konserveerimine ja kaitse.
Investeeringute tegemisel juhindutakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 45
nõuetest.
Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud: vastavalt Leader määrusele.

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab
projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Strateegia meetme sihtgrupp: Äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd, SAd, kohalik tegevusgrupp.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale: Vastab Leader määruses
sätestatud nõuetele.
Dokumendid, mida projektitoetuse taotleja peab esitama lisaks Leader määruses nõutavatele
dokumentidele:
* MTÜ Piiriveere Liider taotlusvorm. * Viimane majandusaasta aruannne, mille esitamise tähtaeg on saabunud
(juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile majandusaasta aruanne).
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 1000 eurot ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot
ühe projektitaotluse kohta ühes voorus. Taotleja tohib ühes voorus esitada ühte meetmesse ühe taotluse.
- Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele kuni 90%
abikõlblike kulude maksumusest.
- Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele kuni 60%
abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist on tulu teenimisele suunatud tegevuse või investeeringuga, sh
kogukonnateenusega.
- Projektitoetust antakse ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.
- Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks (nn lairiba) antakse toetust kuni 90%
abikõlblikest kuludest.
- Leader määrusest tulenevalt võib olla toetuse määrades täiendavaid tingimusi.

7. Viide sihtvaldkonnale

6 b) maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine
ning toetab ka valdkonda
6 c) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi parandamine
maapiirkondades.
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille
eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
Meede panustab enim EAFRD prioriteeti 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade
majandusliku arengu edendamine)
Artiklid, millesse meede panustab: Artikkel 20, Artikkel 45
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Juurde loodud huviringide/uute huvitegevuste arv: vähemalt 10
- Uute, korrastatud ja kasutuskõlblikuks muudetud huvitegevuse/vaba aja veetmise kohtade arv: vähemalt 15
- Paikkonna tuntuse tõstmist tagavate objektide arv: vähemalt 10
- Uute või uudsete turismitoodete/-pakettide arv: vähemalt 10
- Uute või uudsel kujul esitletavate pärimuskultuuriga seotud tegevuste arv: vähemalt 20
- Toetatud projektide arv: vähemalt 50
- Toetuse kogusumma: 30% tegevusgrupile projektitoetusteks eraldatavast summast
Tulemusindikaatorid on välja toodud PVL arengustrateegia 2025-2020 eesmärke käsitlevas osas 5.2

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Toodud eraldi välja Piiriveere Liider arengustrateegia 2015-2020 hindamist puudutavas peatükis (9.3):
1. taotleja suutlikkus
2. tegevuse tasandil piirkonna ja elanikegruppide kaasatuse määr. Partnerluspõhimõtete arvestamine, PVL
piirkondliku ühistegevuse aspektid, kasu piirkonnale.
3. Eesmärgi vastavus tegevusgrupi strateegiale ja meetme eesmärkidele. Seotus arengukavade või teiste
arengudokumentidega.
4. Majanduslik elujõulisus ja jätkusuutlikkus
5. Uuenduslikkus , lisandväärtus
6. Projekti eelarve selgus ja ajakava realistlikkus
¹ Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi
² 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.
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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

