Soovitused Punkt 21 „Kokkuvõte tegevuse ja investeeringu eesmärkidest ning tegevustest“
täitmiseks
MEEDE 1 taotlusvormi juurde.
Soovitatav mahutada vajalik informatsioon kuni 2-3 leheküljele.
1) Projekti lühikirjeldus - eesmärk, peamised tegevused, sihtrühmad ja kasusaajad (ka arvuliselt),
oodatavad tulemused.
2) Projekti taust ja vajadus - olemasoleva olukorra (ja probleemi) kirjeldus, milliste probleemide
lahendamisele projekt suunatud, projekti elluviimise vajaduse põhjendus, kuidas aitab projekt kaasa
piirkonna ja kogukonna arengule, seos erinevate arengukavadega.
3) Projekti innovaatilisus. Kas ja kuidas lisab projekti teostamine piirkonda uusi tooteid/teenuseid või
mitmekesistab seniseid?
4) Projekti seotus keskkonnasõbralikkusega. Kas projekt on suunatud keskkonnasäästlikkusele?
5) Projekti seotus kohaliku toidu propageerimisega. Kirjeldage.
6) Projekti partnerid. Kui palju partnereid on kaasatud projekti teostamise protsessi?
7) Projekti eesmärkide kattumine MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegia ja meetme eesmärkidega.
8) Lühikokkuvõte taotleja eelnevatest tegevustest, taotleja ja projektijuhi varasemad kogemused
projektide juhtimisel ja elluviimisel (loetle olulisemad projektid)
9)Tegevuste täpne kirjeldus, loogiline seos tegevuste, investeeringute ja mõjude vahel, valikute
põhjendused.
10)Eelarve põhjendatus (abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult
kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks), pakkujate
valiku põhjendus.
11) Investeeringuprojektide puhul vara või maa kuuluvus, ja vara kasutamise õiguslikud alused
12) Kas projektitaotleja on esmataotleja LEADER programmist? Loetlege varasemaid LEADER
projekte.
13) Kas projektitaotleja on noor ettevõtja? (FIE, OÜ või AS kõik osanikud on taotlemise hetkel
nooremad kui 40 aasta.) Kirjeldage vanuselist koosseisu.
14) Kas luuakse või säilitatakse töökohti ?
15) Jätkusuutlikkuse ja hilisema haldamise plaani kirjeldus.
16) Kuidas edastatakse informatsiooni projekti rakendamise käigus ja tulemuste kohta?

Soovitused Punkt 21 „Kokkuvõte tegevuse ja investeeringu eesmärkidest ning tegevustest“
täitmiseks
MEEDE 2 taotlusvormi juurde.
Soovitatav mahutada vajalik informatsioon kuni 2-3 leheküljele.
1) Projekti lühikirjeldus - eesmärk, peamised tegevused, täpne ajakava, sihtrühmad ja kasusaajad (ka
arvuliselt), oodatavad tulemused.
2) Projekti eesmärkide kattumine MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegia ja meetme eesmärkidega.
3) Projekti taust ja vajadus - olemasoleva olukorra (ja probleemi) kirjeldus, milliste probleemide
lahendamisele projekt suunatud, projekti elluviimise vajaduse põhjendus, kuidas aitab projekt kaasa
piirkonna ja kogukonna arengule, seos erinevate arengukavadega. Projekti seotus taotleja ja valla
arengukavadega.
4) Eelarve põhjendatus (abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult
kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks), pakkujate
valiku põhjendus.
5) Kuidas projekt toetab koostööd ja võrgustumist?
6) Projekti innovaatilisus. Kas ja kuidas lisab projekti teostamine piirkonda uusi tegevusi või
mitmekesistab seniseid?
7) Projekti seotus keskkonnasõbralikkusega. Kas projekt on suunatud keskkonnasäästlikkusele?
8) Projekti seotus kohaliku toidu propageerimisega. Kirjeldage.
9) Kuidas projekt toetab põlvkondade lõimumist?
10) Kas projektitaotleja on esmataotleja LEADER programmist? Loetlege varasemaid LEADER
projekte.

Soovitused Punkt 21 „Kokkuvõte tegevuse ja investeeringu eesmärkidest ning tegevustest“
täitmiseks
MEEDE 3 taotlusvormi juurde.
Soovitatav mahutada vajalik informatsioon kuni 2-3 leheküljele.

1) Projekti lühikirjeldus - eesmärk, peamised tegevused, täpne ajakava, sihtrühmad ja kasusaajad (ka
arvuliselt), oodatavad tulemused.
2) Projekti eesmärkide kattumine MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegia ja meetme eesmärkidega.
3) Eelarve põhjendatus (abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult
kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks).
4) Kaasatus projekti. Milliste omavalitsuste piirkonnad on kaasatud?
5) Projekti innovaatilisus. Kas ja kuidas lisab projekti teostamine piirkonda uusi tegevusi või
mitmekesistab seniseid?
6) Projekti läbiviijate ja projektitaotleja juhatuse vanuseline kooseis.
7) Projekti seotus keskkonnasõbralikkusega. Kas projekt on suunatud keskkonnasäästlikkusele?
8) Projekti seotus kohaliku toidu propageerimisega. Kirjeldage.
9) Kuidas projekt toetab põlvkondade lõimumist?
10) Kas projektitaotleja on esmataotleja LEADER programmist? Loetlege varasemaid LEADER
projekte.

