1. Strateegia meetme nimetus
Meede C TAASTEKAVA MEEDE
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
COVID-19 puhang on avaldanud maaelu arengule olulist negatiivset mõju. Meede on
suunatud PVL piirkonna taotlejatele COVID-19 haigust põhjustavast koroonaviiruse kriisist
tingitud negatiivsete majanduslike tagajärgedega toimetulemiseks, kriisi mõju
leevendamiseks (COVID-19 kriisist põhjustatud probleemide lahendamiseks) COVID-19
kriisi tõttu peatunud või aeglustunud tegevuste taas käivitamiseks ning COVID-19 kriisi
taaspuhkemise ärahoidmiseks (ennetamiseks). Meetme abil on võimalik toetada piirkonnas
saanud enim kriisist kannatada saanud valdkondi: ettevõtlust, kolmanda sektori tegevust ja
üldist toimetulekut.
3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme rakendamisega soovitakse:
1. toetada PVL piirkonna ettevõtjaid, kellel on tekkinud majandusraskused (tooraine
kallinemine, tarneraskused jms) konkreetselt tingituna COVID-19 haigust põhjustavast
koroonaviiruse kriisist.
2. toetada kolmandat sektorit (MTÜ-d) COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
levikuga seotud mõjude leevendamisel
3. toetada üldist toimetulekut COVID-19 haigust põhjustavast koroonaviirusest
tingitud olukorraga toimetulemisel ja kriisi tagajärgede leevendamisel.
4. Toetatavad tegevused²
Ettevõtluses
- protsesside automatiseerimine
- olmetingimuste loomine
- tegevuste planeerimine, läbiviimine järgmise COVID-19 kriisi ennetamiseks
- koolituste ja ürituste korraldamine
- veebiseminaride korraldamine ja vastavate tehniliste lahenduste soetamine
Kolmanda sektori tegevuses
- protsesside automatiseerimine
- olmetingimuste loomine
- tegevuste planeerimine, läbiviimine järgmise COVID-19 kriisi ennetamiseks
- koolituste ja ürituste korraldamine
- tööjõukulu toetamine
- veebiseminaride korraldamine ja vastavate tehniliste lahenduste soetamine
Üldises toimetulekus
- inimestele suunatud tegevused (teenused) mis taastavad toimetulekut ja
loovad ennetavaid tingimusi uuteks võimalikeks COVID-19 kriisi olukordadeks.
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.
* Üle 10 000 euro kogumaksumusega investeeringuprojektide puhul vajalik esitada äriplaan,
sh rahavoogude prognoos (kui taotlejaks ei ole ettevõtja, võib äriplaani ja rahavoogude
prognoosi asemel esitada muud olemuselt analoogilised dokumendid, millest nähtub
kavandatava investeeringu elujõulisus). Projekti kogumaksumust arvestatakse ilma
käibemaksuta summas, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda käibemaksu
tagastamist käibemaksuseaduse alusel.
* Õppereisi puhul õppereisi programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus.
* Koolitustegevuse puhul koolituse programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus.
* Viimane majandusaasta aruanne, 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 1 000 eurot ja maksimaalne
toetussumma 40 000 eurot ühe projektitaotluse kohta ühes voorus. Taotleja tohib ühes
voorus esitada ühte meetmesse ühe taotluse.
1. Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule
omavalitsusüksusele kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist on ettevõtlust
toetava tegevuse või investeeringuga, mis ei ole suunatud tulu teenimisele.
2. Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule
omavalitsusüksusele kuni 70% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist on
õppereisiga.
3. Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule
omavalitsusüksusele kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest, kui tegemist on tulu
teenimisele suunatud tegevuse või investeeringuga, sh kogukonnateenusega.
4. Projektitoetust antakse ettevõtjale kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest
5. Leader määrusest tulenevalt võib olla toetuse määrades täiendavaid tingimusi.
7. Viide sihtvaldkonnale
6 b) Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine (PVL eesmärk 1, 2, 3, Meede
1, 2, 3, C)
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, keskendudes järgmistele valdkondadele:
a) tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning
töökohtade loomise hõlbustamine;
b) maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine;
c) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse,
kasutamise ja kvaliteedi parandamine maapiirkondades.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Artiklid, millesse meede panustab:
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

toetatud projektide arv: vähemalt 4
o toetatud ettevõtlussektori esindajad: vähemalt 2
o toetatud MTÜ-d: vähemalt 4
- toetatud investeeringute arv: vähemalt 2
- toetatud taastatud tegevused: vähemalt 2
- toetatud loodud ennetavad lahendused 3
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Toodud eraldi välja Piiriveere Liider arengustrateegia 2015-2020 hindamist puudutavas
peatükis (9.3):
-

1. Taotluses kirjeldatud probleemi seos taastekava meetme eesmärkidega ja
Piiriveere Liidri strateegia eesmärkidega
2. Taotluse sisu seos COVID-19 kriisiga
3. Projekti tegevuste, ajakava ja eelarve realistlikkus
4. Projekti jätkusuutlikkus ja tegevuse ennetuslik võimekus võimaliku uue
COVID-19 kriisi suhtes
5. Taotleja suutlikkus projekti ellu viia
¹

Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi
Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.
Eraldi tuuakse välja investeeringud , mille puhul on lubatud taotleda
²
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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