
Atraktiivne elukeskkond ja toimiv koduanikuühiskond 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

 

MTÜ Võrtsjärve Ühendus tegevuspiirkonna põhilised probleemid on üldine rahvaarvu vähenemine piirkonnas ning 

pakutavate kogukonnateenuste vähesus või  puudumine.  Töökohtade puudus ning madalad palgad soodustavad siirdumist 

suurematesse linnadesse ning välismaale. Kuigi piirkonnas on arvestatav hulk vaba aja veetmiseks ning tegevusteks 

vajalikke ruume, vajavad need ruumid remonti ning puudus on vajalikust inventarist. Samuti napib oskusi, et tulemuslikult 

kasutada kohalikust looduskeskkonnast ja geograafilisest asendist tulenevaid hüvesid. Külade eestvedajatel on läbipõlemise 

oht, kuna aktiivsete kogukonnaliikmete järelkasv on väike.  

Piirkonnas on vajadus külade ja kantide identiteedi tugevdamise tegevuste ja ühissündmuste ning koolituste järele, et 

inimesed hooliks oma kodukandist, et neil oleks linnarahvaga võrreldes loodud samaväärsed võimalused vaba aja 

sisustamiseks ning võimalik oleks maaelu looduslikust spetsiifikast tulenevaid eeliseid rohkem kasutada.   

Lahendusena, kuidas tagada kohaliku elukeskkonna atraktiivusus ja toimiv kodanikuühiskond, näeme kogukondade poolt 

korraldatavaid sündmusi/infopäevi/koolitusi, komplekseid kogukonnateenuseid. Käesolev strateegia käsitleb 

kogukonnateenusena vältimatuid ja sageli kasutatavaid teenuseid, mis tavakonkurentsi tingimustest ei ole kogukonnale 

kättesaadavad ebamõistlikult kõrge hinna tõttu (sõltuvalt teenuse väikesest mahust ja kaugusest ettevõtjale), või ei ole antud 

piirkonnas teenus lihtsalt kättesaadav. Kgukonnateenuse kontekstis ei ole kogukonnamõiste piiritletud geograafiliselt, vaid 

kujuneb teenuse spetsiifikast ja ulatusest lähtuvalt.  

3. Strateegia meetme eesmärk   

MTÜ Võrtsjärve Ühendus tegevuspiirkonna elukeskond on atraktiivne ning kohalikud kogukonnad on elujõulised, tugevad, 

mitmekesiste tegevusvõimalustega ning jätkusuutlikud.                                                                                                                                          

• On olemas kogukonnateenuste ja tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid ja muu vajalik 

• Kogukonna liikmed on koolitatud ning motiveeritud 

• Kogukonnale vajalikud  teenused on väljaarendatud. 

• Ühissündmuste ja tegevuste läbiviimise käigus on oskuslikult ära kasutatud Võrtsjärve piirkonna eripära 

• Kogukonna liikmete omavaheline koostöö on sidus ja eesmärgipärane 

• Piirkonna looduskeskkond ja selle eripära on väärtustatud ning on pidevas arenduses 

4. Toetatavad tegevused²  

C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 



• Avalikus kasutuses olevate ja seltsitegevuseks vajalike hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringud 

• Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, rekonstrueerimine ja objektide tähistamine 

• Seadmete, tarkvara ja muu ühistegevuseks vajaliku inventari soetamine 

• Kogukonna ühistegevust soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste korraldamine ja läbiviimine 

• Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel 

• Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine 

• Kogukonna ühistegevust soodustavad tegevused 

• Kogukonna teenuste arendamine 

• Keskkonna säästlike toodete/teenuste/lahenduste väljatöötamine 

• Kogukonnale vajaliku uue hoone ehitamine põhjendatud juhtudel kasusaajate ja partnerite hulgast tulenevalt 

• Piirkonna kohapärimuse teadvustamine ja säilitamine 

Kohaliku tegevusgrupi poolt on kehtestatud taotlejale täiendavad tingimused: 

1. Projekteerimine ainsa tegevusena ei ole abikõlblik 

2. Maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik 

3. Ei toetata püsikulusid 

4. Abikõlblikud ei ole Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegias rahastatavad tegevused 

 

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse 

taotleja esitama taotluse esitamisel) 

Meetme sihtgrupp: 

Ühenduse tegevuspiirkonnas tegusev KOV, MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp) või SA, seltsing. 

Toetust rakendatakse MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas: Rõngu, Rannu, Kolga-Jaani, Võhma ja Kõo. 

Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui: 

1) ta on seltsing ja seltsinguleping on sõlmitud kirjalikult vähemalt viieks aastaks arvates 

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 

2) ta vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis ja strateegia meetmes 

nimetatud taotleja kohta esitatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele; 

3) tal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja 

maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas; 

4) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust 

riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut 

riigiabi; 

5) ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja 

tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise 

ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas; 

6) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud 

pankrotti; 

7) tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase 

toetusosa väljamaksmisest. 

 

 Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist 

alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui 

kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval. 

Projektitoetuse taotleja esitab Võrtsjärve Ühendusele koos vormikohase avaldusega järgmised dokumendid: 

1) toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide 

kaupa, välja arvatud juhul, kui projektitaotluse esitab ühisprojekti taotleja, kelle eelarve on 

esitatud tegevuskavas; 

2) ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava ehitise 

maksumuse eelarve vastavalt § 19 lõike 9 nõudele, mis esitatakse Microsoft Exceli tarkvaraga 

töödeldavas vormingus ning mis on avaldatud PRIA veebilehel; 

3) ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000 eurost, väljavõte 

põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav 

ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti 



koostamiseks; 

4) ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro, väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti 

seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust 

ehitusprojekti koostamiseks; 

 5) seltsingu puhul seltsingulepingu ärakiri ja seltsinglaste nimekiri; 

6) ärakiri Leader-määruse § 28 lõike 4 nõuetele vastavast tegevuskavast, kui toetatav tegevus vastab § 28 lõike 3 punktile 2; 

7) projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta; 

8) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või 

mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks 

vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. 

9) Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mitetulundusühingu liikmete 

nimekiri, v.a usuilsed ühendused 

10) eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal; 

11) koostöögrupi ja kogukonnateenuse projektide puhul on vajalik esitada üldkoosoleku otsus 

12) Kohaliku tegevusgrupi projektide ja kogukonnateenuse projektide puhul MTÜ Võrtsjärve Ühenduse üldkoosoleku otsus. 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

• Toetuste andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud 

 • Ühes taotlusvoorus makismaalne projektitoetus on 30 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot 

 Projektitoetuse määr: 

(1) Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse 

üksusele ning põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 protsenti toetatava 

tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest. 

(2) Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti investeeringu 

abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi 

üldkoosoleku otsusega. 

(3) Teadmussiirde projekti elluviimiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti toetava 

tegevuse abikõlblikest kuludest. 

(4) Projektitoetust antakse seltsingule kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest 

kuludest. 

(5)   Mittetulundusühingule, sihtasutusele või kohaliku omavalitsuse 

üksusele antakse projektitoetust kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu 

abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse 

arendamiseks. 

6) Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu 

tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60 protsenti 

investeeringu abikõlblikest kuludest. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu 

rajamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti abikõlblikest kuludest. 

 (7) Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise 

korral antakse ettevõtjale, mittetulundusühingule või sihtasutusele projektitoetust kuni 

30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest. 

(10) Seltsingule antakse projektitoetust kuni 10 000 eurot ühe projekti kohta. 

  

7. Viide sihtvaldkonnale  

Sihtvaldkond 6B   (maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine) 



 

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille eesmärkide 

saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab
3
 

- Prioriteet 6 Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine 

 

Meetme tegevused tuginevad Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL)   1305/2013 artiklid: 20, 35, 44. 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Väljundindikaatorid: 

Meetmesse esitatud projektide arv -  24 

Meetmesse esitatud ühsiprojektide arv - 

Meetmesse esiatatud uuenduslike piirkonnaüleste sündmuste projektide arv - 1 

Meetmesse esitatud kogukonnateenuste projektide arv - 1 

  

Ühisprojektide arv - 1 

Esmataotlejate arv - 4 

 

Tulemusindikaatorid: 

Kogukondades osutavate kogukonnateenuste arv    1 

Ühistegevuses osalanud kodanikeühenduste arv  4 

Tekkinud kogukonnateenustest kasusaavate elanike arv    20 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

Projektitaotluse vastavus meetme eesmärkidele 

Realistlikkus 

Koostöö ja võgustumine 

Uuenduslikkus 

Keskkonnasõbralikkus 

Projekti suunatus kohalikule toidule 

Kogukonnateenuste arendamine 

Projekt toetab põlvkondade lõimumist 

Tegevuste põhjendatus 

Esmataotleja Leader meetmest  

Hindamiskriteeriumid Lisa 1 

         

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.  

3      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 
  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

