
C. STRATEEGIA MEEDE ¹

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus

Nagu kogu Järvamaal, nii on ka Lõuna-Järvamaal trend elanike arvu vähenemisele. Vähenev elanikkond 

põhjustab maapiirkonna hääbumist, teenuste vähenemist ning nende kvaliteedi langust, tööjõu 

vähenemine takistab ettevõtluse arengut. Jätkusuutliku elu säilitamiseks külades on vajalikud tegevused, 

mis aitavad pidurdada elanike väljarännet või soodustada sisserännet ning võimaldavad elanikkonnale 

mitmekülgset eneseteostust. 

Lõuna-Järvamaa peamine arengutegur on sotsiaalne kapital – et oleks piisavalt toimekaid inimesi, kes 

teevad mõjusat koostööd. Arvestades teiste piirkondade (eriti linnade) kogemusi, on oluline saada 

kogukonna aktiivtuumikusse täiendavate eestvedajate rolli 25-39aastaseid. 

Tegevuspiirkonna arengu olulisteks võtmesõnadeks on ühis- ja koostöö, mis tekitab efektiivsemat 

ressursikasutust ning suuremat kokkukuuluvustunnet. Oluline on ka elukeskkonna teadlik kujundamine ja 

kuvamine nutika, looduspuhta, sotsiaalselt ja majanduslikult aktiivse Tallinna eeslinnalise piirkonnana 

koos oma oluliste eelistega (odavamad eluaseme soetamise kulud, peresõbralik elukeskkond jne).

3. Strateegia meetme eesmärk  

Lõuna-Järvamaa tegevuspiirkonna elanikud (eelkõige noored) on piirkondlike maineürituste 

korraldamise ning eakohaste eneseteostusvõimaluste kaudu tugevamalt kodukohaga seotud. 

Kohalik kultuuripärand on säilitatud ja laialdaselt eksponeeritud. Koostöö maapiirkonnas on 

tugevnenud.

4. Toetatavad tegevused² 

- ühistegevuse korraldamine;

- lastele ja noortele suunatud tegevuste korraldamine;

- huvitegevuse võimaldamine, sh uuenduslike huviringide käivitamine ja atraktiivsete noortejuhtide 

töölerakendamine;

- laagrite, malevate õppe- ja ideereiside korraldamine;

- mainekujundusprojektide teostamine, sh piirkonna eripära tutvustavate sündmuste korraldamine;

- piirkondlike arengudokumentide väljatöötamine;

- koduloo uurimine ja väärtustamine;

- kultuuripärandi säilitamine, arendamine ja esitlemine;

- paikkondlike rahvariiete valmistamine või soetamine;                                                                           - 

piirkonda tutvustavate materjalide (sh trükiste) loomine ja avaldamine.

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

peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)

1. Strateegia meetme nimetus

MEEDE 1.1 Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond



Projektitoetust võib taotleda Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsev 

mittetulundusühing, sihtasutus, kohaliku omavalitsuse üksus ja Eesti Piimandusmuuseum. 

Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:                                                                                            

1) tal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud, maksuvõla tasumise 

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

2) ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 

Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

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

tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral 

tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;

4) tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutust 

pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;

5) 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 PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval 

päeval. 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

Abikõlblike kulude määratlemisel tuleb lähtuda LEADER määruse §-des 30, 31 ja 32 sätestatust.

Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult 

otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Investeeringud peavad jääma Lõuna-Järvamaa 

koostöökogu tegevuspiirkonda.                                                    

Projektitoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:

1. Avaldus PRIA vormil (täidetav PRIA e-teenuse keskkonnas)

2. Projektiidee kirjeldus

3. Eelarve (esitatakse siis, kui eelarvet saab ja on otstarbekas liigendada kululiikide kaupa enam kui 

PRIA vorm seda nõuab, ning kui tegemist ei ole ühisprojektiga, kus eelarve esitatakse tegevuskavas)

4. Hinnapakkumine, kui kulurea suuruseks eelarves on 5000 eurot või enam                                                                                          

5. Projektijuhi (või taotleja esindaja, kui ei kasutata eraldi projektijuhti) CV                                                                                                                            

6. Ühisprojekti korral ühisprojekti tegevuskava (sisaldab ühisprojekti nimetust, ühisprojekti eesmärkide ja 

tevegevuste kirjeldust, tegevuskava elluviimise perioodi ja ajakava, ühisprojektis osaleva partneri nime, 

partneri esindaja nime ja kontaktandmeid, partnerite ülesannete kirjeldust, eeldatavate tulemuste 

kirjeldust, sh ühisprojekti laiema mõju kirjeldust tegevuspiirkonnale, elluviidavate tegevuste kavandatavat 

eelarvet ning ühisprojektis osaleva projektitoetuse taotleja ja partnerite allkirju). ÜHISPROJEKTI 

PARTNER EI VÕI OLLA TAOTLEJA LIIGE.                                                                                                                                                                                                                       

7. Mittetulundusühingu liikmete nimekiri mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu 

esimese kuupäeva seisuga, va usulised ühendused                                                                                                                                                            

8. Mittetulundusühendustel eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, 

kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.                                                                                                                                                                        

Toetatava tegevuse või investeeringu abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks või 

investeeringu tegemiseks vajalike kulude maksumus, sealhulgas omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise 

järelevalve tegemise maksumus kokku kuni 3 protsenti investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust 

maksumusest ning kavandatava ehitise projekteerimistööde maksumus kuni 10 protsenti 

investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust maksumusest, ning abikõlbliku tegevuse või investeeringu 

tähistamiseks vajalike sümbolite maksumus.



Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi

1) Projekti vastavus meetme eelistustele – osakaal 20%

hinnatakse projektitegevuste suunatust noortele, kogukonnaalgatuste kasvule, tegevuste mõju kohaliku 

inimkapitali või koostöö arendamisele, projekti uuenduslikkust

2) Projekti eeldatav mõju meetme eesmärkide saavutamisele – osakaal 40%

hinnatakse tegevuste mõju külade/kogukondade elujõulisuse kasvule või säilitamisele, koostöövõrgustike 

töö aktiviseerimisele, piirkonna atraktiivsusele, kultuuripärandi säilimisele

3) Projekti sisu ning kasutatavate meetodite selgus – osakaal 25%

hinnatakse probleemistiku analüüsi põhjalikkust, kavandatud tegevuste praktilisust ja vastavust projekti 

eesmärkidele, kavandatava investeeringu optimaalsust tulemuste saavutamiseks, eelarve ja 

rahaastamiskava selgust, ajakava realistlikkust

4) Taotleja suutlikkus ning projekti jätkusuutlikkus – osakaal 15%

hinnatakse taotleja teadmisi, kogemusi ja majanduslikku suutlikkust ning projektitegevuste 

jätkusuutlikkust.                                                                                                                                                         

Taotlusi hinnatakse skaalal 0 kuni 3, igale hindepunktile vastab konkreetne kirjeldus. Maksimaalne 

kaalutud keskmine hinne saab iga projekti puhul olla 3. Hinnang loetaks positiivseks taotluste puhul, mille 

kaalutud keskmine on vähemalt 1,8.

Hindamisskaala kirjeldus meetmete ja hindepunktide kaupa sätestatakse LJKK projektitoetuste taotluste 

menetlemise ja hindamise korras. 

Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 9 999 eurot, ühisprojekti puhul 

30 000 eurot, minimaalne toetuse suurus mõlemal juhul 1 000 eurot. 

Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele, kohaliku omavalitsuse üksusele ning põllu- 

ja maamajanduse valdkonna riigimuuseumile (Eesti Piimandusmuuseumile) kuni 90% toetatava tegevuse 

või investeeringu abikõlblikest kuludest. 

Toetatava tegevuse eest saadud tuludest laekuv summa arvestatakse projektitoetuse taotleja 

omafinantseeringuna, mis märgitakse projektitaotluse eelarvesse. Väljamakstava projektitoetuse 

summast arvestatakse maha nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab omafinantseeringu.

7. Viide sihtvaldkonnale 

Meede on kooskõlas EAFRD reeglitega ning panustab sihtvaldkonda 6B - maapiirkondade kohaliku 

arengu soodustamine.

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 

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

eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab
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9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub

Strateegia meede ei kattu arengukava ühegi meetmega.

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

Toetust saanud projektide arv, sh ühisprojektide arv          60/30

Käivitatud uuenduslike huviringide arv, sh noorte huviringide arv       10/5

Regulaarselt toimuvate mainekujunduslike suurürituste arv       8

Uute ühisalgatuste arv, sh noortele suunatud ühisalgatuste arv     10/5

Uute või parendatud kultuuripärandi tutvustamist toetanud projektide arv     30

Noorte algatuste osakaal (%) teostatud projektidest    5

Tekkinud erinevate koostöövõrgustike arv    12

MEEDE PANUSTAB: Maaelu Arengu Euroopa Põlumajandusfondi (EAFRD) prioriteeti

6 – sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine

Meede vastab EK määruse 1305/2013 artiklite nõuetele: 

artikkel 20 – külauuendus maapiirkondades

artikkel 35 – koostöö ehk ühisprojektid



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

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. 

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

