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MEETMELEHT

1.Strateegia meetme nimetus

MEEDE 1.2 – Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Kuigi paljud kohalikud noored näevad oma tulevase elukohana Tallinna või Tartut, on
noorte hulgas ka neid, kes tunnustavad oma kodukohta kui eluks meeldivat ning
pereloomiseks turvalist piirkonda. Üha rohkem on peresid, kellele üleüldine
linnastumine ei sobi ning kes otsivad uut elukohta just maale. Lõuna-Järvamaa üheks
plussiks on võimalus leida elukoht nii tiheasustuses (väikelinnas või alevikus) kui ka
hajakülades või metsades, siiski aga mõistlikul kaugusel teenustest.
Elukohavalikul saavad tänapäeval teenuste kättesaadavuse kõrval üha enam
määravaks vaba aja veetmise ning enesearendamise ja -teostamise võimalused.
Sellest lähtuvalt on oluline panustada peresõbraliku elukeskkonna loomisesse ning
eluks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamisesse.
3. Strateegia meetme eesmärk
Lõuna-Järvamaa on väärt paik elamiseks, üha enam on piirkonda tagasi tulijaid
või siia uue kodu rajajaid. Eluks vajalikud teenused on kättesaadavad.
Eelistatud on noortele suunatud tegevused ning projektid, mis toetavad kohaliku
inimkapitali arendamist või uudsete/nutikate lahenduste rakendamist kohalike
ressursside kasutuseks/taaskasutuseks.
4. Toetatavad tegevused
- elukeskkonna kaasajastamine, sh lõpptarbijatele suunatud Internetiühenduse
(lairibaühenduse) loomine külades;
- sportlikeks jm vaba aja tegevusteks kasutatavate ruumide ehitamine, parendamine,
rekonstrueerimine, sisustamine või projekteerimine koos ehitamisega;
- sportlikeks jm vaba aja tegevusteks vahendite soetamine;
- enesearendusvõimaluste loomine ja täiendamine;
- investeeringud turvalisuse suurendamiseks;
- teemamuuseumide tegevuskeskkonna kaasajastamine;
- veekogude kallasalade avamine avalikes huvides;
- turismiobjektide viidastamine, tähistamine;
- taas- või uuskasutuse arendamine kohalikul tasandil;
- turismiobjektide rajamine ja korrastamine;
- teabekeskuste rajamine;

- kogukonnateenuste väljatöötamine ja arendamine (sh turvalisuse suurendamiseks,
noortele peredele trendikate teenuste pakkumiseks, uudsete lahenduste leidmiseks
maapiirkondade elanike liikumise koordineerimiseks, teenused ratastel jne).
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh.
dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Projektitoetust võib taotleda Lõuna-Järvamaa koostöökogu tegevuspiirkonnas
tegutsev mittetulundusühing, sihtasutus, kohaliku omavalitsuse üksus, mikroja väikeettevõtete määratlusele vastav äriühing ja füüsilisest isikust ettevõtja.
Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui:
1) 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;
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 ajutist 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.
6) Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust ehituseks peab ta vastama LEADER
määruse § 28 lõikes 2 sätestatud nõuetele.
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.
Toetatava tegevuse või investeeringu abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse
elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalike kulude maksumus, sealhulgas
omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve tegemise maksumus kokku kuni
kolm protsenti investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust maksumusest ning
kavandatava ehitise projekteerimistööde maksumus kuni kümme protsenti
investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust maksumusest, ning abikõlbliku
tegevuse või investeeringu tähistamiseks vajalike sümbolite maksumus.
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.
NB! Toetust ei anta uute külamajade ehitamiseks!

Projektitoetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid:
Avaldus PRIA vormil (täidetav PRIA e-teenuse keskkonnas)
Avalduses esitatakse projektitaotluse taotleja ja taotluse kohta andmed, mis on
loetletud LEADER määruse § 37 lõikes 1 ning toetatava tegevuse või investeeringu
kohta esitatakse andmed, mis on loetletud LEADER määruse § 37 lõikes 2.
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. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada,
kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk,
kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale
õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE ning vähemalt viieks aastaks arvates
PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole VKE, või kui
projektitoetust taotletakse uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks
5. Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need
on nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti
koostamiseks.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Projektitoetuse maksimaalne suurus ühe taotluse kohta on 60 000 eurot, minimaalne
toetuse suurus 2 000 eurot.
* Projektitoetust antakse mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohaliku
omavalitsuse üksusele kuni 90% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest
kuludest.
* Kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90% investeeringu
abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi
üldkoosoleku otsusega.
* Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust
kuni 60% investeeringu abikõlblikest kuludest.
* Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse
projektitoetust kuni 90% abikõlblikest kuludest.
Toetuste eraldamisel jälgitakse vähese tähtsusega abi reegleid.
7. Viide sihtvaldkonnale
Meede on kooskõlas EAFRD reeglitega ning panustab sihtvaldkondadesse:
6A – tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise
ning töökohtade loomise hõlbustamine;
6B - maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine;
6C – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi
parandamine maapiirkondades.

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)
prioriteeti
6 – sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku
arengu edendamine.
Meede vastab EK määruse 1305/2013 artiklite nõuetele:
artikkel 20 – külauuendus maapiirkondades
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, s.h. ühisprojektide arv 160/20
Kaasajastatud elukeskkonnaga asulate (külade, alevike) arv 30
Uute enesearendamiseks ja vaba aja tegevusteks loodud rajatiste/võimaluste arv 45
Uute toimivate kogukonnateenuste arv 5
Käivitunud huviringide ja ühistegemiste arv, sh noorte huviringide ja ühistegemiste arv
30/15
Kultuuripärandi tutvustamist toetanud projektide arv 20
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
1) Projekti vastavus meetme eelistustele – osakaal 20%
hinnatakse projektitegevuste suunatust noortele, tegevuste mõju kohaliku inimkapitali
arendamisele, oskust leida uudseid või nutikaid lahendusi kohalike ressursside
kasutuseks
2) Projekti eeldatav mõju meetme eesmärkide saavutamisele – osakaal 40%
hinnatakse tegevuste mõju elukeskkonnale ja piirkonna atraktiivsusele, piirkonnna
tasakaalustatud arengule, külade/kogukondade elujõulisusele, kohalike teenuste
kättesaadavusele
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, investeeringute
edasist kasutust, 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.

