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Piiriveere Liider infoleht
Aprill 2017
Hea infolehe lugeja!
Kevad oma kaunis mitmekülguses on täies hoos. Hoo on sisse saanud ka Piiriveere Liideri
piirkonna projektide elluviimine. Uuel eelarveperioodil PRIA heakskiidu saanud 48 projektist on
tulemuslikult lõpetatud kaheksa. Soovime kõigile toetuse saajatele edukat projektide elluviimist!
Millest tuleb selles infolehes juttu? Tutvustame PVL uut tegevjuhti Rutt Riitsaart, anname
ülevaate 2017. a I taotlusvooru esitatud projektidest, võtame kokku 2016. a II vooru. Sõna saab
hindamiskomisjoni liige Ragner Lõbu, kes annab ülevaate hindamisest PVL-is. Projektitaotleja
rubriigis räägib oma edukalt elluviidud projektist Toomemäe OÜ talurestorani perenaine.
Head lugemist!

PIIRIVEERE LIIDERI TEGEVJUHINA TÖÖTAB ALATES MÄRTSI LÕPUST RUTT
RIITSAAR
Rutt Riitsaar on sündinud Obinitsas Setomaal ja kasvanud Piiriveere Liideri piirkonnas. Suurem
osa oma elust on ta elanud maapiirkonnas, vaid mõned üksikud aastad Tartus ja Tallinn. Ta on
lisaks Tartu Ülikoolis omandatud turismi- ja hotelliettevõtluse erialale saanud varasemalt ka
toonase Räpina Kõrgema Aianduskooli aianduse eriala
diplomi. Töötades Värska valla arendusnõunikuna
(2004-2010),
Põlva
Maavalitsuses
arenguja
planeeringuosakonna juhatajana (2010-2012, 2014-2016) ja
käesoleva aasta algusest regionaalarengu nõunikuna, on tal
kogemused eri komisjonide töö- ja inimeste juhtimises,
regioonide arengudokumentide koostamises, eri projektide
juhtimises,
rahvusvahelistes
töögruppides
ja
hindamiskomisjonides osalemises ning konverentside ja
infopäevade korraldamises.
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Rutt Riitsaar selgitab: „Kuna maavalitsused kaotatakse
käesoleva aasta lõpus Vabariigi Valitsuse otsuse
tulemusena, siis võtsin suuna edasi teistele väljakutsetele.
Mul on hea meel, et saan jätkata panustamist piirkonna
arengusse. Olen pikalt tegutsenud ja töötanud Põlvamaal
avalikus sektoris ja seotud sünnikoha kaudu Piiriveere Liideri
Võru maakonna osaga. Seega tunnen piirkonda ja olusid
koos vajadustega.
Piiriveere Liideri loomisaastate ajal olen olnud kaasatud esimestesse aruteludesse ja hiljem olen
olnud mõnedel kordadel taotleja rollis Piiriveere Liideris.
Tegevjuhi töö pakub mulle väljakutset suunata ja kaasa aidata Piiriveere piirkonna arengule.
Minu jaoks on väga oluline, et elu maal säiliks ja poleks põhjust noortel peredel linnadesse
kolida. Panustan kõiki oma oskusi, et Piiriveere Liider jätkaks oma tööd sama heal tasemel kui
varasematel aastatel. Loodan heale koostööle kõigi partnerite ja organisatsiooni liikmetega.“
Piiriveere Liideri uus tegevjuht alustas ametlikult tööd 27. märtsil 2017.

KOOSOLEKUD,
OTSUSTATI?

INFOPÄEVAD,

KOOLITUSED.

MIDA

RÄÄGITI,

MIDA

• Toimunud on kaks elektroonilise hääletusena läbiviidud juhatuse koosolekut. Juhatus kinnitas
27. jaanuaril Piiriveere
Liider
tegevjuhi
valikukomisjoni koosseisu ning 01. märtsil
Piiriveere Liider tegevjuhiks Rutt Riitsaare
vastavalt läbi viidud konkursile ja valikukomisjoni
otsusele.
20. aprillil Obinitsas toimunud
juhatuse
koosolekul otsustati uuendada Piiriveere Liideri
strateegiarühma
koosseisu.
Üleskutse
strateegiarühmas
osalemiseks
saadetakse
lähiajal
kõikidele
ühingu
liikmetele,
hindamiskomisjoni liikmetele ja meetmenõustajatele. Juunikuus on kavas korraldada töörühma
kohtumine, et arutleda strateegia ja sellega seoses tõstatunud küsimuste üle.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 04. mail kell 15.30 Värskas. Koosoleku päevakord on
esitatud infokirja lõpus.
• 2017. a I taotlusvooru tutvustavad infopäevad
taotlejatele toimusid 15. veebruaril Värskas ja
17. veebruaril Meremäel. Vahetult enne Värska
infopäeva
toimus
Piiriveere
Liideri
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meetmenõustajate arutelukoosolek, kus tehti
ettevalmistusi
peatselt
avanevaks
taotlusvooruks, sealhulgas andsid büroo töötajad
ülevaatliku tagasiside eelmisest taotlusvoorust.
• 21. märtsil toimus Värskas Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni koolitus. Koolitusest võtsid
osa ligi pooled hindamiskomisjoni liikmetest ja kõik meetmenõustajad. Teemadena käsitleti
Piiriveere Liideri strateegiat, selle eesmärke, meetmete eesmärke, hindamiskriteeriume. Iga
teemabloki loengu vormis sissejuhatusele
järgnesid grupitööd-arutelud ja praktilised
harjutused. Koolitust juhatasid Kaidi-Mari Liping
ja Urmas Peegel.
• 11. aprillil külastas hindamiskomisjon 2017.
a I taotlusvooru 13 projektitaotlejat, kellega
kohapealseks
tutvumiseks
olid
hindamiskomisjoni liikmed eelnevalt soovi
avaldanud.
• 25. aprillil toimus hindamiskomisjoni koosolek, kus viidi läbi projektitaotluste hindamine ja
paremusjärjestuse ettepaneku koostamine ühingu juhtimisorganitele (juhatus, üldkoosolek).
• Piiriveere Liideri järgmine üldkoosolek
toimub 4. mail kell 16.00 Värskas. Koosoleku
päevakorraga saab tutvuda infokirja lõpus.
Fotod: infopäev taotlejatele Värskas (15.02);
hindamiskomisjoni koolitus Värskas (21.03);
hindamiskomisjon paikvaatlus (11.04), kus
külastati Orava eakate päevakeskuse vabaajaja tervist edendavaid võimalusi arendavat Orava
Kultuur MTÜ-d ning maheõli tootmise alustamise
sooviga Lobotka Labor OÜ-d; hindamiskomisjoni koosolek Räpinas (25.04).

PIIRIVEERE LIIDERI 2017. A I VOORU LAEKUS PEA 50 PROJEKTITAOTLUST
Piiriveere Liideri 2017. a I taotlusvoor oli avatud 27. veebruarist 15. märtsini. Kolme meetmesse
esitati kokku
46
projektitaotlust,
millest
hindamisele läinud 45 projektiga küsitakse
toetust 699,3 tuh eurot. Käesolevaks vooruks
kinnitatud eelarve on 313,5 tuh eurot. Võrreldes
eelmise aasta kahe vooruga on taotlejate arv
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jäänud samaks. Hüppeliselt kasvas aga Räpina
valla taotlejate hulk – üle 30% taotlustest esitati
Räpina vallast, mida on eelmise vooruga
võrreldes üle kahe korra rohkem.
Üle poolte taotlustest esitati ettevõtluse
arendamise meetmesse. Projektitaotlustega soovitakse toetust 554,3 tuhande euro ulatuses
erinevateks investeeringuteks. Meetme eelarve maht on aga vaid 148,5 tuhat eurot. Kolm
taotlejat küsib pea maksimaalset toetussummat
– ettevõtluse arendamise meetmes on selleks 75
tuhat eurot.
Elukeskkonna arendamise meetmesse esitati
kokku 16 investeeringuprojekti, millega kokku
küsitakse toetust ligi 114 tuhat eurot. Nimetatud
meetmes
on
maksimaalselt
lubatud
toetussumma 10 tuhat eurot ning keskmine
küsitava toetuse suurus on ligi 7 tuhat eurot.
Ühistegevuse projekte laekus kokku kaks millega kokku taotletakse erinevate organisatsioonide
ühistööks ligi 31 tuhandet eurot.

Ettepanek projektide toetamise osas edastatakse PRIA-le hiljemalt 15. maiks.
Fotod: hindamiskomisjon paikvaatlus (11.04), kus külastati toidualal tegevuste alustamiseks
hoone köögiplokki rekonstrueerivat AIG MTÜ-d ning Mahlaveski FIE Tiina Järvepera, kes soovib
projektiga soetada jäätisemasina.

PROJEKTITAOTLUSTE HINDAMISEST
Oleme palunud 2016. a I vooru hindamiskomisjoni esimehel Ragner Lõbul anda ülevaade oma
kogemusest projektitaotluste hindamisel Piiriveere Liideris. Ragner on olnud Räpina valla
ettevõtjana Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni liige alates 2009. a. 12-st toimunud
taotlusvoorust on ta hindajana osa võtnud 5 korral. Lisaks hindamiskomisjoni töö tutvustamisele
jagab Ragner järgnevalt ka kasulikke nõuandeid taotlejatele taotluse koostamisel.
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HINDAMISKORRAST
Piiriveere Liideril on kokku 18 hindamiskomisjoni liiget, igast vallast üks põhi- ja kaks
asendushindajat. Kui taotlused on esitatud, siis vaatavad hindajad nimekirja üle. Kõik hindajad,
kes on mõne taotluse või taotlejaga lähedalt seotud, peavad ennast sellest hindamisvoorust
taandama. Igas taotlusvoorus on kokku 6 hindamiskomisjoni liiget, igast Piiriveere Liiderisse
kuuluvast vallast üks inimene.
Komisjoni esimeseks ülesandeks on välja valida
need taotlejad, keda tahetakse külastada.
Tavaliselt on nendeks projektid, mille osas
vajatakse
täiendavat
teavet
või
on
huvipakkuvamad. Paikvaatlus annab taotlejale
võimaluse
oma
ettevõtmist
põhjalikumalt
tutvustada. Hindamiskomisjon omakorda saab
kontrollida, kas kohapealne tegelikkus vastab
kirjapandule.
Edasi tuleb hindajatel kõik taotlused vastavalt
meetmete hindamiskriteeriumite järgi numbriliselt
hinnata ning vajadusel antud hindepunkte
põhjendada. Piiriveere Liideris on hindamise
aluseks kuus hindamiskriteeriumit: taotleja suutlikkus, piirkonna kaasatus (ettevõtlusmeetmes
puudub), eesmärgi seos strateegia ja meetmega, elujõulisus ja jätkusuutlikkus, uuenduslikkus,
eelarve selgus ja ajakava realistlikkus.
Igat kriteeriumit hinnatakse nullist kolmeni, kus kolm on kõige kõrgem hinne. Seejärel punktid
liidetakse ja tekib iga projekti kohta keskmine koondhinne. Kõigi hindajate keskmistest hinnetest
tekibki üldine projektide pingerida igas meetmes.
Kõige lõpuks toimub hindamiskomisjoni koosolek, kus vaadatakse koos paremusjärjestus üle
ning kontrollitakse andmete ja arvutuste õigsust. Suuremaid hindeerinevusi erinevate hindajate
hinnete korral samas projektis põhjendatakse.
NÕUANDED TAOTLEJALE
Proovige olla võimalikult konkreetsed ja kirjutage ikka vaid oma projektist. Osa taotlejaid üritab
kõiki maailma ja piirkonna probleeme ära lahendada, pigem jääge realistideks. Soovitav on
olulised asjad lühidalt ja eraldi välja tuua. Hindamiskomisjoni liikmed on tavalised inimesed meie
endi seast, seega proovige ka keerulisemad taotlused arusaadavalt sõnastada. Andke näiteks
taotlus mõnele tuttavale, kes teie eriala inimene ei ole, läbi lugeda. Kui tema teie ideest täit
selgust ei saa, siis suure tõenäosusega ei suuda ka hindamiskomisjon teid vääriliselt hinnata.
Suurema tõenäosusega saavad toetatud need projektid, kellel on eeltöö piisaval määral tehtud.
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See rahastusperiood on eriti tihe konkurents ettevõtlus meetmes. Väga palju on häid ja väga
häid taotlejaid. Kahjuks jäävad osad kõrgeid hindamispunkte saanud taotlused rahastamata lihtsalt meetmesse eraldatud summad saavad otsa. Selles meetmes on eriti olulisel kohal
taotluse jätkusuutlikkus. Kas näiteks soetatud masin või seade leiab piirkonnas piisavalt
rakendust? Kas suudetakse olemasolevate teenusepakkujatega hinna poolest konkureerida?
Kuidas jõutakse klientideni jne? See kõik tuleks realistlikult äriplaanis lahti kirjutada. Äriplaan
näitab, kui hästi on taotleja oma ettevõtmise läbi mõelnud.
Suur ettevõtlusmeetme konkurents on osad ettevõtjad pannud taotlusi esitama teistesse
meetmetesse. Kui on tegemist taotlusega, mille sisuks on äritegevus, siis on aus konkureerida
ikka teiste ettevõtjatega.
Taotleja suutlikkusest kirjutades võiks muuhulgas eelmiste rahastuste mõju ja kasu ettevõttele,
piirkonnale veidi rohkem lahti kirjutada. See on igivana küsimus - kas toetada neid, kes on
paljudele projektidele raha saanud? Või hoopis neid, kes on kaua ise hakkama saanud, aga
nüüd vajavad edasiseks arenguks toetustõuget? Õnneks on siiamaani hinnatud suuri ja
väikeseid, vanu ja noori, kogenuid ja alustajaid ühe mõõdupuu järgi.
LÕPETUSEKS
Hindamiskomisjonis oldud aeg on aidanud piirkonda paremini tundma õppida. Hea meel, et meil
on nii palju aktiivseid inimesi, kes suudavad midagi luua, kedagi õpetada või kogukonda eest
vedada.
Sügav kummardus kõigile vaevanägijatele!
Ragner Lõbu
MTÜ Piiriveere Liideri hindamiskomisjoni liige,
2017. a I vooru hindamiskomisjoni esimees

VÕTAME KOKKU 2016 II TAOTLUSVOORU
2016. a II taotlusvoor oli avatud 1.-15. november. Projektitaotlusi sai esitada kõikidesse
Piiriveere Liideri strateegia rakendamise meetmetesse. Õigeaegselt laekus 51 projektitaotlust,
millest hindamisele läks 50 - üks taotlus annulleeriti taotleja poolse avalduse alusel. Kuna
rakenduskava meetmete eelarve oli piiratud, said
hindamisele läinud 50 projektitaotlusest toetuse
28 taotlust kogusummas 403 869,91 eurot.
Taotlejate seas oli kolmanda ja erasektori
aktiivsus samaväärne – kokku vastavalt 24 ja 21
esitatud taotlust. Kohalikelt omavalitsustelt
laekus kokku 5 taotlust.
II taotlusvooru kõrgeima punktiskoori pälvis
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hindamiskomisjonilt MTÜ Orava Spordiklubi, kes
ligi 6 500 eurose toetuse abil soetab võrkpalli
pallingu- ja söödukahuri koos pallidega.
Elukeskkonna arendamise meetmest toetatakse 16 projekti. Näiteks toetatakse Värska
ekstreempargi laiendamist, Meremäe bändidele helitehnikakomplekti soetamist, kogumiku
“Meie-inimesed“ trükkimist, discgolfi pargi projekteerimist ja rajamist Räpinasse, Misso
Tehnikaspordi Keskuse hooldusseadmete soetamist ja muud.
Ettevõtluse arendamise meetmest toetatakse 10 projekti. Toetatakse näiteks Nopri Talumeierei
OÜ rebrändingut, MTÜ Tedrekuke Nedsaja Metsamaja renoveerimist, Ostrova Mari OÜ
majandushoone rekonstrueerimist marjahoidlaks, OÜ Almar Puit teleskooplaaduri soetamist, OÜ
Hobbiton tootmishalli ehitamist, Piusa Jaamahoone rekonstrueerimist ja muud.
Koostöö ja ühistegevuse arendamise meetmesse esitatud neljast projektist said toetuse kaks:
kostipäevade retseptiraamatu väljaandmine ning seto ja võro käsitöö tootearendusprojekt, mille
raames korraldatakse käsitööliste tootearenduskoolitusi ja õppereise.
Heakskiidetud projektide nimekirja leiate siit.
Soovime kõigile edu projektide elluviimisel!
Fotod: Piusa Jaamahoone eksterjöör

PROJEKTITAOTLEJA KOGEMUSED
Käesolevas infolehes palusime Toomemäe OÜ perenaisel Sirje Kruusamäel tutvustada
Piiriveere Liideri toetusel elluviidud projekti,
jagada oma kogemusi taotlemisel ja projekti
elluviimisel. Toomemäe OÜ on edukalt lõpetanud
2016. a I taotlusvooru projekti, millega soetati
talurestorani "Maagõkõnõ" professionaalsed
suurköögiseadmed. Lisaks on saadud PRIA
heakskiit 2016. a II vooru projektile, millega
paigaldatakse
talurestorani
terrassile
klaasseinad ning köögi ja teenindusruumi
ventilatsioonisüsteem.
Millist abi vajasite projektitaotluse kirjutamisel?
„Projektidega hakkasime tegelema seosese sellega, et sai teoks mõte kodurestoranist, Piiriveere
Liiderisse esitatud on meie esimesed projektitaotlused. Ehituse algusjärgus käisime küll
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse töötaja nõustamisel, aga nende tingimused on sellistele
ettevõtetele, kes tegelevad suurelt ja suunatud ikka välisturgudele.
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Projektide kirjutamiseks palkasime abi. Aga kõik
üksikasjad arutasime koos läbi, eelnevalt oli mul
ka hinnapakkumisi võetud.“
Kas projektitaotluse koostamine oli lihtne või
keeruline?
„Kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis ei olnud
keeruline, aga kui tegelesime ja tähtajad olid
kuklas ja taotlusekirjutaja oli muude toimetustega
seotud ja kiirustamisest tehti vigu, mida oli vaja
jälle parandama hakata, et siis võib öelda, et oli
toimetamist ikka.
Esimene taotlus oli meil köögitehnika peale, olime väga rõõmsad, kui saime positiivse otsuse ja
saime köögis toimetama hakata. Teise taotluse tegime ventilatsioonisüsteemile ja terrassi
klaasimisele. Kuna meie ilm on nagu on, siis tuli mõte, et terrass saaks tuulekindel ja ka
soojapidavam, on vaja klaasida. Läbi selle saame me ka kohti juurde, sest suvisel ajal on rahvas
liikvel. Ja klaasimisega peaks alustatama just täna!“
Milliseid soovitusi on teistele taotlejatele?
„Pean ütlema, et esialgu tundus mulle projektidega tegelemine liiga aeganõudev ja arvasin, et
tulemus ei pruugi just positiivne olla. Oligi mõte,
et ehk saame aegapidi ise kuidagi, aga õnneks
on meil meetmenõustajad ja turismi eestvõtjad,
kes innustasid ikka projekti kirjutama. Olen neile
ja Piiriveere Liiderile väga tänulik, sest abi on
olnud suur ja sellega ka restorani kiirem
edasiminek. Tahangi ka teistele alustavatele
ettevõtjatele öelda, et kui sul ikka tõsine tahtmine
ja on näha, et sa oled selle nimel juba tööd
teinud, siis tasub projektikirjutamine ette võtta.
Ma olen toiduga olnud seotud väga palju aastaid,
aga ikka leidsin end mõttelt, et kui oleks minu olemine ja minu tegemine... Nüüd on unistus
täituma hakanud, aga nagu ikka, et kui midagi teed, siis tuleb järjest uusi plaane ja tahtmisi.
Ma arvan, et Piiriveere Liideriga kohtume veel!“
Fotod: Toomemäe OÜ perenaine Sirje Kruusamäe köögis toimetamas

ÜLEVAADE 2016. AASTA I VOORU PROJEKTIDE ELLUVIIMISEST
2016. aasta I taotlusvoorus heakskiidetud 20 projektist on nüüdseks lõplikult ellu viidud kaheksa.
Pärast veebruarikuu infolehe ilmumist on lisaks Toomemäe OÜ-le toetuse kätte saanud
järgmised taotlejad:
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• Halika Õunatalu OÜ, soetades poolautomaatse puu- ja köögiviljade sorteerimise liini.
• EELK Räpina Miikaeli kogudus, rajades piirdeaia hooldekodule.
• Metsaveere Meistrid OÜ, täiendades projekti abiga tisleritöökoja sisseseadet.
• Tsiistre Selts MTÜ, soetades Tsiistre Külakoja mööbli ja ehitades välisvalgustuse.
• Tule Maale MTÜ, soetades sisutusega messiboksi.
Kokku on oma projektitaotluses kavandatud tegevused ellu viinud üheksa taotlejat, nendest ühe
väljamaksetaotlus on PRIA menetluses.
Elluviidud projektidega on võimalik tutvuda siin.

OLULISEMAD SÜNDMUSED
• 04. mail kell 15.30 Värska Kultuurikeskuses Piiriveere Liideri juhatuse koosolek
Päevakord:
1. Koostööprojekt: II ja III Peipsi Järvefestival
• 04. mail kell 16.00 Värska Kultuurikeskuses Piiriveere Liideri üldkoosolek
Päevakord:
1. Misso valla juhatuse liikme kinnitamine (KOV esindaja).
2. 2016 majandusaasta aruande ja audiitori arvamuse kinnitamine.
3. Ülevaade 2017. aasta I taotlusvoorust.
4. Projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamine.
5. Koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril II" kinnitamine.
6. Jooksvad küsimused.
Koosoleku paremaks korraldamiseks palume liikmetel teada oma osavõtust hiljemalt 02. mail
kella 15.00-ks e-postile rutt@piiriveere.ee.
Jälgi kõiki sündmusi meie kodulehe kalendrist siin!
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