C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
Kogukonnaga sidustunud aktiivsed noored
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonna noortega eelmisel perioodil läbi viidud koostöökohtumiste ja
ajurünnakute tulemusena sai ühendus vajalikku tagasisidet kohalike noorte arenguvajaduste ja eelistuste osas.
Igas piirkonnas on tekkinud grupp aktiivseid noori, kes on omavahel moodustanud võrgustiku. Noorte
koostöökohtumistel tekkinud omavahelise sidustamise tulemusel on piirkonda tekkinud MTÜ Võrtsjärve
Noored, ühtse noorteorganisatsioonina hõlmab see enda alla viie omavalitsuse noored. Piirkonnas
tegutsevatel noortel on olemas tahe kogukonnas tegutseda, kuid selleks puuduvad veel vajalikud teadmised,
kogemused, rahalised vahendid. Oluline märksõna piirkonna noortetegevuse järjepidevuse tagamisel on
aktiivsete noorte pealekasv. Selleks on vajalik noorte kaasamine, noortetegevuse toetamine, noorte vajadusi
arvestavate teenuste tekkimine, noortele harivate ja arendavate tegevuste tekkimine. Nii noortel endil kui
piirkonnal on ootus noorte aktiivsemaks kaasamiseks ettevõtlusesse, noorte- ja õpilasfirmade tekkeks. Kui
tihti tõstetakse esile, et noored ei mõista vanu ja vastupidi, siis sellest tulenevalt pöörame oma strateegias
tähelepanu ka erinevate põlvkondade vahelisele koostööle ja lõimumisele.

3. Strateegia meetme eesmärk
MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas tegutsevad tulemuslikult toimetavad, motiveeritud ning
kogukonnaga sidustunud aktiivsed noored liidrid.
•Lõimunud on noored ja erinevad põlvkonnad
• Piirkondades toimub noorte eestvedajate pealekasv ja tagatud on noorte liidrite järjepidevus
• Noored on ettevõtlikud ning omavad piisavalt teadmisi ettevõtluse alustamiseks ning arendamiseks
• Piirkonna noortel on arendavad ja mitmekülgsed vaba aja tegevuste võimalused
• Noored on kaasatud erinevatesse otsustustasanditesse
• Noored osalevad aktiivselt piirkonnaüleste sündmuste/koolituste/ infopäevade läbiviimise protsessis.
• Noored korraldavad ise teistele noortele suunatud mitmekülgseid vaba aja tegevusi
• Toimib ühenduse noorte koostöö ja võrgustumine

4. Toetatavad tegevused²
• Noorte arengust ning vajadustest lähtuvalt vastavate teenuste, tegevuste toetamine sh investeerimine
vahenditesse, noorte tegevuseks ettenähtud ruumide remontimine, väikevahendite soetamine
• Noorte ettevõtluse organiseerimine, mentorid, juhendamine jne
• Noorte ettevõtluse ja õpilasfirmade käivitamine ja arendamine, mentorlus ja juhendamine
• Sündmuste, koolituste, õppereiside, messide, ümarlaudade, koosolekute, seminaride, uuringute
planeerimine ja korraldamine
• Kaasamis- ja teavitustegevused
• Arengudokumentide väljatöötamine
• Osalemine erinevates Eesti sisestes ning rahvusvahelisest võrgustikes.

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab
projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
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Toetust võivad taotleda KOV, MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp), SA ja seltsing.
Toetust rakendatakse MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas: Rõngu, Rannu, Kolga-Jaani, Võhma ja
Kõo.
• Ei rahastata püsikulusid
• Abikõlblikud ei ole Võrtsjärve Kalanduspiirkonna strateegias rahastatavad tegevused
• Toetuse andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud
• Abikõlblikud kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult
otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamise.
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;
8) täiskasvanute koolituse korraldaja peab vastama täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele, sealhulgas:
Omab koolituse läbiviimiseks vajalikku kvalifikatsiooni
esitab õpi-või töökogemuse kirjelduse ja väljundipõhise õppekava ning
koolitaja kinnitab, et ta järgib kõiki täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolituse standardist
tulenevaid nõudeid.
Projektitoetuse taotleja esitab koos nõuetekohase 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 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;
4) seltsingu puhul seltsingulepingu ärakiri ja seltsinglaste nimekiri;
5) ärakiri Leader määruse § 28 lõike 4 nõuetele vastavast tegevuskavast, kui toetatav tegevus vastab § 28
lõike 3 punktile 2;
6) projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
7) 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.
8) mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused
9) eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori tulude osakaal
10) Kui taotlejaks on tegevusgrupp tuleb esitada tegevusgrupi üldkoosoleku otsus.
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6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Toetuse andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud
• Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest
• Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on 10 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot
• Abikõlblikud kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult
otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks
(1) Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ning põlluja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblikest kuludest.
(2) Teadmussiirde projekti elluviimiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti toetava tegevuse
abikõlblikest kuludest.
(3) Projektitoetust antakse seltsingule kuni 100 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.
(4) 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.
(5) Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja liisimiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse
mittetulundusühingule või sihtasutusele projektitoetust kuni 30 protsenti investeeringuobjekti abikõlblikest
kuludest.
(6) Seltsingule antakse projektitoetust kuni 10 000 eurot ühe projekti kohta.

7. Viide sihtvaldkonnale
sihtvaldkonnad 6A (tegevusvaldkondade mitmekesistamine, uute väikeettevõtete ja töökohtade loomise
hõlbustamine
sihtvaldkond 6B (maapiirkonade kohaliku arengu soodustamine)
sihtvaldkonnad 3 A (toormetootjate parem integreerimine toiduahelasse)
sihtvaldkond 1A (innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmiste baasi arendamine maapiirkondades)
elluviimisele.
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille
eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
Prioriteet 6 Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine
Prioriteet 3 Toiduahela Prioriteet 1 Teadmussiire ja innovatsiooni parandamine maapiirkonnas korraldamise
edendamine
Meetme tegevused tuginevad Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 1305/2013 artiklid: 14, 20,
35, 44.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
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10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Väljundindikaatorid:
Meetmesse esitatud projektide arv - 5
Tulemusindikaatorid:
Noorte ühistegevuses osalevate inimeste arv - 30
Noorte ühistegevuste arv - 7
Uute algatuste arv piirkonnas - 2

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Projektitaotluse vastavus meetme eesmärkidele
Realistlikkus
Kaasatus
Uuenduslikkus
Keskkonnasõbralikkus
Projekti suunatus kohalikule toidule
Taotleja ja läbiviijad on noored
Projekt toetab põlvkondade lõimumist
Hindamiskriteeriumid Lisa 1

¹
²

3

Täidetakse iga strateegia meetme
kohta eraldi
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.
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

