C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
Meede 3. KOOSTÖÖ JA ÜHISTEGEVUSE ARENDAMINE
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Koostöö ja ühistegevus on tegevuspiirkonna arendamisel väga olulised. Meetmega soovitakse läbi
koostöö ja ühistegevuse arendamise Piiriveere Liideri strateegia eesmärkide saavutamisele kaasa
aidata. Seega peavad koostöö ja ühistegevuse arendamise tegevused kaasa aitama meetmetes 1 ja 2
välja toodud eesmärkide täitmisele. Vajadus meetme rakendamiseks kattub sisu osas meetmete 1 ja 2
all toodud vajaduste lühikirjeldusega. Meede koosneb kahest osast: Meede 3.1 Ühistegevuse
arendamine ning Meede 3.2 Koostöö arendamine.
Meetme 3.1 keskseks tegevuseks on tegevuspiirkonnasisesed ühisprojektid. Projektitaotleja peab
projektitaotluses kirjeldama, milline on ühistegevusest saadav kasu igale partnerile/osapoolele.
Toetatakse ka väljaspool Piiriveere Liideri tegevuspiirkonda olevatelt organisatsioonidelt (näiteks
edumeelsed ettevõtted, teadusasutused, ülikoolid jne) oskusteabe jms sisseostmist eeldusel, et see
toob kasu Piiriveere Liider tegevuspiirkonnale.
Meetme 3.2 keskseks tegevuseks on koostööprojektid Leader määruse mõistes, st Piiriveere Liideri
koostööprojektid teiste tegevusgruppidega Eestis strateegia rakendamiseks (tegevusgruppide
riigisisene koostöö) ja rahvusvahelised koostööprojektid (tegevusgruppide piiriülene koostöö) strateegia
rakendamiseks. Koostöö arendamise tegevused peavad kaasa aitama meetmetes 1 ja 2 välja toodud
eesmärkide täitmisele. Täpsemat infot kavandatava koostöö kohta annab Piiriveere Liider
arengustrateegia 2015-2020 peatükk 8.

3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme eesmärgiks on ühistegevuse ja koostöö arendamine.
Meetme 3.1 rakendamisega soovitakse:
- Suurenendada ühistegevuses osalevate organisatsioonide arvu ning kogukondade ja
organisatsioonide suutlikkust
- Aidata kaasa meetmete 1 ja 2 eesmärkide täitmisele
Meetme 3.2 rakendamisega soovitakse arendada koostööd teiste tegevusgruppidega nii Eestis kui
piiriüleselt.

4. Toetatavad tegevused²

• Sihtgruppide võrgustikke (ettevõtjad, kogukonnad, noored jne), sh katusorganisatsioone ja tugistruktuure ja/või
nende liikmeskonda tugevdavad koolitustegevused (sh Eesti-sisesed õppereisid ning välisõppereisid juhul, kui
sihtrühmana on kaasatud esindajad vähemalt kolmest haldusreformi eelsest PVL piirkonna omavalitsusest).
• Ühisturundustegevused (paketid, messid, turundusmaterjalid jne).
• Paikkonna tuntuse tõstmiseks uute ürituste algatamine või juba ellukutsutud ürituste uuele, kõrgemale tasemele
viimine. Korduvüritusi/ traditsioonilisi üritusi ei toetata ( ühte üritust toetatakse kuni 2 korda).
• Piirkonna atraktiivsust ja tuntust toetavad ühistegevused (üritused, esitlused, teavitused).
• Ühistegevuse projektid, mis aktiveerivad meetme 1 ja 2 sihtgruppe, toetavad nende suutlikkust ja mis soovitavalt
lõppevad konkreetse tulemusega (n laadad, ühisnäitused, muud ühisüritused).
• Ühistegevused erinevate vanuserühmade, sh noorte ettevõtlikkuse, tööhõive ja kogukondliku aktiivsuse
suurendamiseks.
• Ühistegevuste läbiviimisega seotud juhendamine (eksperdid, lektorid, koolitajad).
Meetmest 3.1 on lubatud investeeringute tegemine kuni 20% projekti abikõlblikest kuludest. Lubatud on
investeeringud, mis on otseselt seotud projekti tegevustega ja vajalikud projekti eesmärkide täitmiseks (nt
väikevahendite soetus, seadmed jms). Abikõlblik ei ole nt hoonete ehitamine, rekonstrueerimine ja parendamine.
Meetmes 3.2 on investeeringud lubatud.
Teenusepakkujaid ja tarnijaid ei loeta ühistegevuse (partnerite) hulka.
Ühisprojekt viiakse ellu tegevuskava raames, mille kestvus on sätestatud määruses „Kohaliku tegevusgrupi toetus
ja LEADER-projektitoetus.
M 3.1 Toetatavad tegevused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli
35 (Koostöö) nõuetele (vt täpsemalt ka Piiriveere Liideri strateegias olevast meetme kirjeldusest).
M3.2 Toetatavad tegevused peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli
44 (LEADERi koostöötegevus) nõuetele (vt täpsemalt ka Piiriveere Liideri strateegias olevast meetme kirjeldusest).
Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud: vastavalt Leader määrusele

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid
Strateegia meetme sihtgrupp
Meede 3.1 Äriühingud, FIEd, KOVid, MTÜd, SAd, kohalik tegevusgrupp
Meede 3.2 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.
* Õppereisi puhul õppereisi programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus.
* Koolitustegevuse puhul koolituse programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus.
* 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. M 3.1 puhul tohib taotleja ühes voorus ühte meetmesse
esitada ühe taotluse, M3.2 projektide puhul seda piirangut ei ole.
- Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele kuni
90% abikõlblike kulude maksumusest
- Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusüksusele kuni
70% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist on õppereisiga
- 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.
- Kohalikule tegevusgrupile antakse koostööprojekti ettevalmistamiskuludeks toetust kuni 100%
abikõlblike kulude maksumusest ning koostööprojektiks antakse toetust kuni 90% abikõlblike kulude
maksumusest.
- Leader määrusest tulenevalt võib olla toetuse määrades täiendavaid tingimusi.

7. Viide sihtvaldkonnale
Meede panustab enim sihtvaldkonda 6 a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete
loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine ja 6 b) maapiirkondade kohaliku arengu
soodustamine.

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud
Meede panustab enim EAFRD prioriteeti 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja
maapiirkondade majandusliku Arengu edendamine)
Artiklid, millesse meede panustab: Artiklid 35, 42, 44
(Täiendavalt läbi Meetme 1 tegevuste panustamine artiklitesse: 20, 45 ning läbi Meetme 2 tegevuste
panustamine artiklitesse: 17, 19, 14, 45)

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Meede 3.1
- Läbiviidud ühistegevuste arv: vähemalt 20
- Ühistegevustes osalejate arv: vähemalt 100
- Toetatud projektide arv: vähemalt 15
- Toetuse kogusumma: 20% tegevusgrupile projektitoetusteks eraldatavast summast
Meede 3.2
- Toetatud projektide arv: vähemalt 5
- Piiriüleste koostööprojektide arv: vähemalt 1
- Toetuse kogusumma: 5% tegevusgrupile projektitoetusteks eraldatavast summast
Tulemusnäitajad on välja toodud Piiriveere Liider arengustrateegia 2015-2020 eesmärke käsitlevas
osas 5.2

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

Meede 3.1 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
Meede 3.2 Koostööprojektid kiidab heaks üldkoosolek, hindamiskriteeriume koostööprojektide puhul ei
rakendata.

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

