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MEETMELEHT
1. Strateegia meetme nimetus

Meede 3 – Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö aitab kaasa kogukonna ja ettevõtjate
koostöövõrgustike tekkimisele ning üldisele koostöövajaduse tunnetamisele.
Koostööprojektide peamiseks väärtuseks on teadmiste ja kogemuste vahetus ja kasv.
3. Strateegia meetme eesmärk
Järjepidev arendustegevus rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö kaudu on
suurendanud tegevuspiirkonna konkurentsivõimet.
4. Toetatavad tegevused
- ühiskoolituste, –sündmuste ja ideereiside korraldamine kogukonna elavdamiseks
ning piirkonna kohaturunduseks;
- valdkondlike kogemustevahetuste korraldamine;
- koostöövõrgustike arendamine;
- koostööportaali edasiarendamine;
- välispartneritega koostööprojektide teostamine;
- Järva-Rapla piirkonna eripära teemaarenduse toetamine;
- Türi-Tamsalu matkatee väljaarendamine;
- lühikeste tarneahelate ja kohaliku toidu võrgustike arendamine;
- piirkonnas tegutsevate ettevõtjate/ettevõtete/talude, nende toodangu ja edulugude
tutvustamine;
- noorte ettevõtlikkuse arendamine;
- turismi soodustamine ning külastajate arvu kasvatamine;
- piirkonna tuntuse suurendamine.
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh.
dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Projektitoetust võib taotleda MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu.
ESITADA SAAB NII KOOSTÖÖ- KUI ÜHISPROJEKTE.
Projektitaotluse tegevused peavad olema heaks kiidetud MTÜ Lõuna-Järvamaa
Koostöökogu üldkoosoleku otsusega, milles on välja toodud projektitaotluse vastavus
strateegias ja rakenduskavas esitatud nõuetele.
Koostööprojektis osaleb vähemalt kaks kohalikku tegevusgruppi, kes rakendavad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 33 nõuetele
vastavat strateegiat. Koostööprojektis võib lisaks osaleda muu avaliku ja erasektori
partnerlusel põhinev ühendus, kelle põhikirjaline eesmärk on suunatud maaelu
arendamisele ja kes on oma piirkonna kohta töötanud välja nimetatud nõuetele
vastava strateegia.

Koostöökogu ühisprojektis osaleb vähemalt üks juriidilisest isikust partner, kelleks ei
saa olla teine kohalik tegevusgrupp ega Koostöökogu liige. Projekt viiakse ellu kahekuni nelja-aastase tegevuskava alusel.
Kohalik tegevusgrupp võib taotleda ettevalmistavat toetust piiriülese koostööprojekti
algatamiseks, kui ta on sõlminud kavandatava koostööprojekti potensiaalse
partneriga ühiste kavatsuste kokkuleppe, milles sisalduvad andmed kavandatava
koostööprojekti partneri ja kavandatava koostööprojekti eesmärgi, sealhulgas
kavandatava tegevuse ja koostööprojekti elluviimise ajakava kohta.
Projektitoetuse abikõlblik kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks või investeeringu
tegemiseks vajalike kulude maksumus.
Abikõlblikud kulude määratlemisel tuleb lähtuda LEADER määruse §-des 30, 31 ja
32 sätestatust.
Projektitoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Avaldus PRIA vormil (täidetav PRIA e-teenuse keskkonnas)
Avalduses esitatakse koostööprojekti kohta andmed, mis on loetletud LEADER
määruse § 37 lõikes 3 ning ühisprojekti kohta andmed, mis on loetletud LEADER
määruse § 37 lõikes 3¹.
Koos avaldusega esitatakse järgmised dokumendid:
1. Projektiidee kirjeldus
2. Hinnapakkumine, kui kulurea suuruseks eelarves on 5000 eurot või enam
3. Projektijuhi (või taotleja esindaja, kui ei kasutata eraldi projektijuhti) CV
4. Koostööprojekti korral partnerite vaheline koostöökokkulepe
5. 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).
6. Ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest kohaliku tegevusgrupi
projektitaotluse heakskiitmise kohta;
7. Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi
piirülese koostööprojekti ettevalmistamiseks.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 100 000 eurot, minimaalne
suurus 2 000 eurot.
Projektitoetust antakse kohalikule tegevusgrupile kuni 90% toetatava tegevuse või
investeeringu abikõlblikest kuludest.

Piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kohta antakse kohalikule
tegevusgrupile projektitoetust kuni 100% projekti abikõlblikest kuludest.
7. Viide sihtvaldkonnale
Meede on kooskõlas EAFRD reeglitega ning panustab sihtvaldkondadesse:
1A – innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine
maapiirkondades;
1B – põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja
innovatsiooni vaheliste sidemete tugevdamine, sealhulgas paranenud
keskkonnajuhtimise ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse eesmärgil;
1C – elukestva ja kutsealase õppe parandamine põllumajandus- ja
metsandussektoris;
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
MEEDE PANUSTAB Maaelu Arengu Euroopa Põlumajandusfondi (EAFRD)
prioriteetidesse
1 – teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades;
3 – toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja
turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses;
6 – sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku
arengu edendamine
Meede vastab EK määruse 1305/2013 artikli nr 44 (LEADERi koostöö) nõuetele.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Strateegia meede ei kattu arengukava ühegi meetmega.
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Siseriiklike LEADER koostööprojektide arv 8
Siseriiklikus LEADER koostöös osalevate tegevusgruppide arv 6
Rahvusvaheliste LEADER koostööprojektide arv 2
Rahvusvahelises LEADER koostöös osalevate tegevusgruppide arv
Ürituste/õppereiside arv 15
Üritustel/õppereisidel osalejate arv 215
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11. Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Vastavalt koostöö taotluste menetlemise korrale ei läbi Lõuna-Järvamaa koostöökogu
koostöö taotlused hindamisprotsessi. Taotluse kinnitab üldkoosolek ja
rahastamisotsuse teeb PRIA.

