C. STRATEEGIA MEEDE 7

1. Meetme nimetus

Meede 2: Kogukonna ja elukeskkonna arendamise toetus
2. Meetme eesmärk
Kohaliku tegevusgrupi piirkonnas on tugevad ja jätkusuutlikud kogukonnad, kogukonnaga on
sidustunud noored. Tugevnenud ja arenenud on kodanikuühiskonna ja kogukonna võrgustikud ning
toimib koostöö.
Mitmekülgne, paranenud ja atraktiivne elukeskkond
3. Toetatavad tegevused 8


laste, noorte jt huvigruppide tegevuseks uudsete võimaluste loomine (ringid; laagrid jms)



arenduslikud tegevused: koolitused, õppepäevad, ekskursioonid, ühiskülastused jne;



kodanike, mittetulundusühenduste koostööd ja kodanikeühiskonna võrgustike arengut
toetavad tegevused;



ürituste korraldamisel projektijuhtimise kulu mittetulundusühingul ja sihtasutusel kuni 20%
abikõlbulikest kulutustest;



teavitustegevused;



teised tegevused, mis on vajalikud meetme eesmärkide elluviimiseks;

Meede ei sisalda investeeringuid
Projektitoetuse saaja on kohustatud tagama ettevalmistava projekti lõpliku elluviimise viie aasta
jooksul arvates ettevalmistava projekti kohta PRIA poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest.
Abikõlblikeks kuludeks loetakse kulusid, mis on:
-

-

Otseselt seotud projekti elluviimisega, eesmärkide täitmiseks vajalikud ja põhjendatud
Kooskõlas piirkonna strateegiliste eesmärkidega ja meetme tingimustega

Kavandatava tegevuse tegemist ei või alustada varem ja investeeringu tegemist tõendavad
dokumendid ei või olla väljastatud varem kui PRIAle taotluse esitamise päevale järgneval päeval.
Toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad:
1) tegevuse käibemaksuta maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering,
abikõlbliku tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuta maksumus, kui
projektitoetuse taotleja on käibemaksukohustuslane;
2) tegevuse käibemaksuga maksumus, projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering,
abikõlbliku tegevuse tähistamiseks vajaliku sümboolika käibemaksuga maksumus, kui
projektitoetuse taotleja ei ole käibemaksukohustuslane;
Abikõlblikud kulud peavad olema põhjendatud, selged, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult
otstarbekad ja vajalikud tegevuse eesmärgi saavutamiseks. Projektitoetuse taotleja tagab kasutatava
toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.
Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ja liisimise kulud;
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist
«Käibemaksuseaduse» alusel või kui taotleja on kohalik omavalitsusüksus või muu avalik-õiguslik
juriidiline isik nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 71 lõike 3 punkti a tähenduses;
3) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul
moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulu
tegevuse mis tahes osale;
4) sularahamaksed;
5) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud kulu;
6) õigus- ja raamatupidamisteenuse eest tasumiseks tehtud kulud;
7) amortisatsioonikulud;
8) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;
9) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele ja kingitustele;

10) erisoodustuselt «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks;
11) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku
kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on avalik teenistuja või riigi
või kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava
tegevusega;
12) sõiduauto või muu mootorsõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud sellise mootorsõiduki,
sealhulgas rändkauplusauto ostmise kulud, mille sihtotstarve on kohaliku tegevusgrupi
tegevuspiirkonnas elanikele teenuse osutamine ning kui toetust taotleb ettevõtja;
13) kulud, mis on seotud liisingulepingu sõlmimisega, intressidega, kindlustusega jms;
14) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole hiljemalt viie aasta möödudes arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest läinud üle projektitoetuse saajale;
15) kohaliku omavalitsusüksuse ülesande asendamiseks tehtud kulud;
16) asendusinvesteeringu kulud;
17) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringuobjektiga otseselt seotud;
18) kulud, mis on vastuolus nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikliga 71 ja komisjoni määruse
(EÜ) nr 1974/2006 artiklis 55 kehtestatud abikõlblikkuse kriteeriumitega;
19) projekti elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud projektijuhi tasu, sealhulgas sotsiaal- ja
tulumaks ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed;
20) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, kui projektitoetuse taotleja on kohalik
omavalitsusüksus, ettevõtja, seltsing või kohalik tegevusgrupp, välja arvatud koostööprojekti
elluviimisega seotud projektijuhi tasu;
21) projekti elluviimisega seotud projektijuhi tasu, mille maksumus ületab 20% projekti abikõlblikest
kuludest, kui projektitoetuse taotleja on mittetulundusühing või sihtasutus;
4. Meetme sihtgrupp
KTG
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos
strateegiaga
Strateegia kohaselt MTÜ Võrtsjärve Ühendus arengu, arendustegevuse ja strateegia aastateks 2008 –
2013 prioriteetseteks valdkondadeks või valdkondlikeks prioriteetideks on:

Strateegia p.5.4 (lk.54) :
Mittetulundusühingu Võrtsjärve Ühendus eesmärgiks on ühise tegevuspiirkonna, mis moodustub
ühiste majanduslike, kultuuriliste ja sotsiaalsete huvidega Võrtsjärve läheduses asuvate omavalitsuste
territooriumist, arendamine läbi kohaliku initsiatiivi, tuginedes kolme sektori – avaliku, era- ja
mittetulundusliku sektori – partnerlusele ja koostööle.
1) Kogukonnad – ning nende tugevdamine ja arendamine
2) Elukeskkond – ning selle mitmekesistamine ja atraktiivsuse tõstmine
5) Infrastruktuur ja selle tugivõrgud
p 5.5 Strateegilised peaeesmärgid:
Peaeesmärk 1: Tugevad ja jätkusuutlikud kogukonnad
Peaeesmärk 2: Mitmekesine, paranenud ja atraktiivne elukeskond
Peaeesmärk 6: Tugevnenud piirkonna konkurentsivõime ning toimib seda tugevdav ning
pikaajalist arengut ja identiteeti väärtustav arendustegevus
Peatükk 3 Tegevuspiirkonna sotsiaalmajandusliku olukorra kirjeldus( lk 16)
Rahvastiku dünaamikat ja elanike arvu muutust 2001-2008 aastatel tabel 4 (lk 21)
Elanike arv on suhteliselt stabiilne ja, et hoida tegevuspiirkonna kogukondi piirkonda jääma ja
tegutsema majandusvaldkondades siis tuleb tagada inimestele paremad elamistingimused tagades
toimivad avalikus kasutuses olevad infrastruktuurid aga ka muude objektide rajamine ja arendamine,
millest tulenevalt saab tegevuspiirkond populaarseks n.n elamisalaks või elamisküladeks
P 3.12 lk 38 Kodanikuühiskond ning mittetulundusühendused ja võrgustikud
Kodanikuühiskond ning koostöö selle sees ja selle heaks on kindlasti üks olulisemaid piirkonna

arengu eeldusi, aluseid ja ressursse.
P. 3.7 (lk 33)Haridus ning noored.
Eesmärk on toetada laste- ja noorte ning nende juhendajate aktiivset tegevust noorte vaba aja
sisustamisel, alkoholismivastase- ja narkoennetuse eesmärgil, võimaldada tööle rakendada uusi
huviala- ja spordiringe.
Vajalik on huvitegevuse viimine ka teistesse keskustesse ning kaugemate piirkondade laste
huviringidest osavõtu soodustamine.

6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa
aitab

III telg
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud artikli numbrile, mis käsitleb
asjaomast meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II lisa kohaselt.
Artikkel 52
kood 322 Külade uuendamine ja arendamine;
Artikkel 52
kood 323 Maapiirkondade kultuuripärandi säilitamine ja selle kvaliteedi
parandamine
Artikkel 52 ja 58, kood 331 Koolitus ja teavitamine;
Artikkel 52 ja 59, kood 341 Oskuste omandamine ja elavdamine, et koostada kohaliku arengu
strateegia ja seda arendada
Artikkel 39,
kood 421 Koostööprojektide rakendamine
8. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed
Indikaator
Eesmärk 2014
Tehtavate projektide arv
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10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 9
Projektitoetust võib taotleda MTÜ Võrtsjärve Ühendus tegevuspiirkonnas tegutsev kohalik
tegevusgrupp
Projektitaotluse kinnitamise taotlemiseks esitab projektitoetuse taotleja kohalikule tegevusgrupile,
kelle tegevuspiirkonnas ta tegutseb, projektitaotluse selleks ettenähtud tähtajal. Projektitaotlusega
esitab projektitoetuse taotleja kohalikule tegevusgrupile vormi kohase avalduse.
Nõuded projektitoetuse taotlejale
(1) Projektitoetust võib taotleda kohaliku tegevusgrupi toetust saanud kohaliku tegevusgrupi
tegevuspiirkonnas tegutsev
kohalik tegevusgrupp (edaspidi projektitoetuse taotleja), kelle
projektitaotlus on kohaliku tegevusgrupi otsusega kinnitatud.
(2) Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:
1) ta vastab asjakohases põllumajandusministri määruses toetuse taotlejale sätestatud
nõuetele, kui strateegia meede vastab arengukavas nimetatud meetmele. Muudel juhtudel peab
projektitoetuse taotleja vastama nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 maaelu arengu toetuste kohta
sätestatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
2) tal ei ole riikliku maksu maksuvõlga või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on
ajatatud. Maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
3) 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 või
vähese tähtsusega abi;
4) ta on saanud varem toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi, mis on kuulunud
tagasimaksmisele, ja tagasimaksmisele kuulunud summa on tähtajal tagasi makstud või toetuse
tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasutud ettenähtud tähtajal ja summas;
5) tema suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;

Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja MTÜ Võrtsjärve Ühendus juhatusele ja PRIAle
järgmised dokumendid:
1) vormikohane avaldus ja projektitoetuse taotluse asjakohased seirenäitajad;
2) seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
3) paragrahvi 33 lõigetes 1 ja 5 nimetatud juhul vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse
ärakirjad ning Põllumajandusministri 21.09.2012. a määruse nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga
halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi
kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (edaspidi Leader-määruse) § 33
lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakiri või kavandatava tegevuse
eeldatav maksumuse arvestus kululiikide kaupa;
MTÜ Võrtsjärve Ühendusele esitatakse taotlus ühes eksemplaris.
Projektitoetuse taotleja mitterahaline omafinantseering
(1) Mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse taotleja omafinantseeringu osaks
võib olla komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 artikli 54 alusel mitterahaline omafinantseering.
Mitterahaline omafinantseering on tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik
projektitoetuse taotleja tehtud vabatahtlik tasustamata töö ning tasuta saadud ruumi kasutamine.
(2) Mitterahaline omafinantseering võib moodustada kuni 10% mitterahalise
omafinantseeringuga seotud toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlblikest kuludest.
(3) Vabatahtliku tasustamata töö tegemise korral on vabatahtliku tasustamata töö tegija
tunnitasu määr kuni 3,50 eurot ning masinat, seadet või mootorsõidukit kasutades kuni 7 eurot.
(4) Tasuta saadud ruumi kasutamise korral arvestatakse mitterahalise omafinantseeringu
summa nimetatud ruumi omaniku veebilehel avalikustatud hinna alusel.
(5) Mitterahalise omafinantseeringuna ei käsitata tasuta saadud ruumi kasutamist, kui
projektitoetuse taotleja kasutab seda tavatingimustes tasuta.
(6) Vabatahtliku tasustamata töö tegemist võib alustada projektitoetuse taotluse PRIAle
esitamise päevale järgnevast viiendast päevast alates.
Nõuded tegevuse ja investeeringu hinnapakkumuse kohta
(1) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, on
projektitoetuse taotleja saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust.
(2) Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui
asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse või töö pakkuja või kauba müüja, on projektitoetuse
taotleja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse või on koostanud kululiikide kaupa kavandatava
tegevuse eeldatava maksumuse arvestuse.
(3) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt
sarnase tegevuse või investeeringu eest tasutava hinnaga. Kui projektitoetuse taotleja ei ole valinud
odavaimat hinnapakkumust, põhjendab ta tehtud valikut.
(4) Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse saaja tellib teenuse või töö või ostab
kaupa, ning nende osanik, aktsionär või tulundusühistu liige või juhatuse või nõukogu liige või
seltsinglane ei tohi kuuluda üksteise juhatusse ega nõukokku ega omada osalust üksteise äriühingus,
välja arvatud juhul, kui tegevuse või investeeringu maksumus ei ületa 1000 eurot või kui
projektitoetuse saaja on kohalik tegevusgrupp ja tegevuse või investeeringu maksumus ei ületa 5000
eurot.
(5) Kui tegevuse või investeeringu maksumus ületab 1000 eurot ning kui projektitoetuse
taotleja on kohalik tegevusgrupp ja hinnapakkuja on sama kohaliku tegevusgrupi juhatuse liige või
tegevjuht või kohaliku tegevusgrupi juhatuse liige või tegevjuht on hinnapakkuja osanik, aktsionär või
tulundusühistu liige või juhatuse või nõukogu liige, on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt kolm
võrreldavat hinnapakkumust.
(6) Projektitoetuse taotleja ega projektitoetuse saaja ei tohi jaotada tegevuse hinnapakkumust
osadeks, kui kavandatava tegevuse või investeeringu elluviimiseks vajalik kaup, teenus või töö on
funktsionaalselt koos toimiv.
Muudatustest teavitamine
(1) Kuni PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmiseni teavitab projektitoetuse taotleja
PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20
lõike 3 või 4 alusel.
(2) Alates projektitoetuse taotluse esitamisest kuni viie aasta möödumiseni PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest teavitab projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja
viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi kirjalikult oma postiaadressi või kontaktandmete

muutumisest ning PRIAlt ja kohalikult tegevusgrupilt nõusoleku saamiseks:
1) ettevõtja ümberkujundamisest, ühinemisest või jagunemisest ning ettevõtte või selle osa
üleminekust;
2) mittetulundusühingu või sihtasutuse ühinemisest, jagunemisest või lõpetamisest;
3) seltsingu lõppemisest;
4) kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisest;
5) tegevuse või investeeringuobjektiga seotud muudatusest, välja arvatud § 43 lõigetes 1 ja 3
sätestatud juhul;
6) projektitoetuse saamise või kasutamisega seotud muust asjaolust, mille tõttu
projektitoetuse taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.
Nõuded projektitoetuse saajale
(1) Projektitoetuse saaja:
1) viib ellu kavandatud tegevuse ja esitab PRIAle selle tegemist tõendavad dokumendid
hiljemalt 31. detsembril 2014. aastal;
2) esitab PRIAle kavandatud tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad
dokumendid kuni neljas osas ühe projektitoetuse taotluse kohta.
(2) Kui projektitoetuse saaja on investeeringu tegemist alustanud, kuid lõike 1 punktis 1
nimetatud mahus investeeringu tegemist takistab projektitoetuse saaja tahtest sõltumatu asjaolu,
millest on PRIAt viivitamata teavitatud, esitab ta lõike 1 punktis 1 nimetatud tähtajal koos
investeeringu tegemist tõendavate dokumentidega tõendid projektitoetuse saaja tahtest sõltumatu
asjaolu esinemise ja lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtaja jooksul kogu investeeringu tegemise
võimalikkuse kohta.
(3) Kui investeeringu senise tegemise asjaolusid ja projektitoetuse saaja olukorda hinnates on
PRIA veendunud, et kogu investeeringu tegemine lõike 1 punktis 2 nimetatud tähtaja jooksul ei ole
võimalik, muudab PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 62 lõike
4 kohaselt projektitoetuse taotluse rahuldamise otsust või jätab sama seaduse § 62 lõike 5 alusel
projektitoetuse välja maksmata ja tunnistab projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks.
(4) Projektitoetuse saaja suhtes ei toimu likvideerimismenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust.
Projektitoetuse saaja on kohustatud:
1) teavitama vabatahtliku tasustamata töö tegemise ajast ja kohast PRIAt ja kohalikku
tegevusgruppi vähemalt neli tööpäeva enne vabatahtliku tasustamata töö tegemist elektrooniliselt või
posti teel väljastusteatega tähtkirjaga;
2) täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks päevikut, milles kajastatakse
töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks
kulunud aeg ja vajadusel andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme
või mootorsõiduki kohta. Päeviku allkirjastavad töö tegija ja projektitoetuse taotleja;
3) teavitama koolituse, seminari, infopäeva või muu ürituse toimumisest PRIAt ja kohalikku
tegevusgruppi vähemalt seitse tööpäeva enne nimetatud ürituse toimumist elektrooniliselt või posti
teel väljastusteatega tähtkirjaga;
4) esitama viimase kuludeklaratsiooni hiljemalt 31. detsembril 2014. aastal;
5) eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning
neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
6) saadud toetusraha investeeringuobjekti mittesihipärase kasutamise korral PRIA nõudmisel
tagasi maksma;
7) võimaldama teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet.
Nõuded koostööprojekti kohta
(1) Koostööprojektis osaleb kohalik tegevusgrupp koos teise kohaliku tegevusgrupiga või
muu avaliku ja erasektori partnerlusel põhineva ühendusega, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud
maaelu arendamisele ja kes on oma tegevuspiirkonna kohta töötanud välja strateegia.
(2) Koostööprojektis osalejad sõlmivad koostöökokkuleppe, milles on muu hulgas märgitud
koostööprojekti nimetus, koostööprojekti osapoole nimi, esindaja nimi ja kontaktandmed, uue
osapoole koostööprojektiga liitumise kord, koordineeriva kohaliku tegevusgrupi nimi, esindaja nimi ja
kontaktandmed, koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, kasusaajad, eeldatavate
tulemuste kirjeldus, projektis kasutatavate meetodite kirjeldus ja nende rakendamise kord, projekti
rakendamise ajavahemik ning osapoolte kohustused, osapoolte eeldatavate tegevuste kirjeldus ja
kavandatud eelarve iga osapoole kohta ning projekti maksumus kokku.
(3) Rahvusvahelise koostöö kokkuleppe ärakiri esitatakse PRIAle, kes edastab selle
Põllumajandusministeeriumile. Põllumajandusministeerium teavitab rahvusvahelise koostöö
kokkuleppest Euroopa Komisjoni.
(4) Põllumajandusministeerium teavitab rahvusvahelisele koostööprojektile heakskiidu

andmisest kohalikku tegevusgruppi ja PRIAt.

11. Toetuse maksimaalsed suurused ja määrad
Maksimaalsed toetuse määrad
Mittetulundusühing – kuni 90 % abikõlblike kulude maksumusest.
Maksimaalne ja minimaalne toetussumma
Minimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on 500 eurot
Maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on 15 000 eurot
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/Allkirjastatud digitaalselt/
__________________________
(allkiri)
________Karl Õmblus___________________

2
1
0
1
(kuupäev, kuu ja aasta)

2

0

(rakenduskava esitaja ees- ja perekonnanimi)
––––––––––––––––––––––––
1
Omafinantseeringu suuruse arvutamiseks lahutatakse toetuse kogusummast taotletava toetuse summa.
2
Investeeringuobjektidelt, tegevuste korraldamisest ja muudest tuludest laekuv summa arvestatakse
kohaliku tegevusgrupi omafinantseeringuna. Väljamakstava toetuse summast arvestatakse maha
nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab rakenduskava eelarves märgitud omafinantseeringu.
3
Reale 11 märgitakse ka koostöö arendamise raames tehtavate kingituste kulud.
4
Reale 15 märgitakse ka reklaamkingituste kulud.
5
Integreeritud strateegia meetme korral märgitakse selle telje number, mille rahaline osakaal on
meetmes kõige suurem.
6
Omafinantseeringu allikas märkida juhul, kui selle meetme raames saab toetust taotleda ainult kohalik
tegevusgrupp.
7
OSA C TÄIDETAKSE IGA STRATEEGIA MEETME KOHTA ERALDI.
8
Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.
9
Märgitakse dokumendid, mida taotleja peab esitama.
10
Märgitakse rakenduskava vastu võtnud organ ja vastuvõetud otsuse aeg rakenduskava kinnitamise
kohta.

Ants Noot
Kantsler

1

4

