
C. STRATEEGIA MEEDE1 
 

1. Strateegia meetme nimetus  
MEEDE 4 Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine 
 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus  
PLPK asendist ja ressursibaasist tingituna on esmane rahvusvahelise koostöö ja 
turismiturunduse suund Läti ja Riia kui Baltimaade suurim turismiturg. Mitte vähem 
oluline ei ole aga ka Soome ja Rootsi piirkond. Vaja on üha enam töötajaid, kes suudavad 
rahvusvahelises keskkonnas hakkama saada. Venemaal on jätkuvalt palju Pärnut ja selle 
lähialasid tundvaid ja väärtustavaid inimesi. Hoolimata keerulisest poliitilisest 
olukorrast on ilmselt väärtuslik juba põlvkondade kaupa Pärnu piirkonnale lojaalsete 
puhkajatega kontaktide hoidmine.  
Arvestades Rail Balticu rajamist, millega paraneb juurdepääs Kesk-Euroopasse, ja 
Euroopa elanikkonna vananemisega 20 aasta tulevikus, mis kasvatab kordades nõudlust 
tervise- ja pansionaaditeenuse järele, siis on strateegiline sidemete loomine ja 
tugevdamine Poola ja eriti Saksamaa partneritega (uute koostöösidemete loomisel) ning 
kohapeal vastava (keele-) ja kultuurioskuste arendamine oluline.  
Turismi arendamisel, eriti noortel ettevõtjatel on  vajaka oskustest erinevate teenuste 
pakkumisel, piirkonna eripärase käsitöö turundamisel nii siseriiklikult kui piiriüleselt, 
toodete ja teenuste disainialaste oskuste arendamisel, millele lahendamisele saab kaasa 
aidata käsitöömeistrite koostööprojekti Julge Unistada jätkumine. 
Õppimine teiste kogemustest aitab kaasa piirkonna ühistegevuse arendamisele ning 
koostöö Pärnu Linnavalitsuse, SA Pärnumaa Arenduskeskuse, MTÜ Liivi Lahe 
Kalanduskogu, MTÜ Eesti Maaturismi, MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, MTÜ Rohelise 
Jõemaa Koostöökogu ning TÜ Pärnu Kolledžiga, Tartumaa Sibulatee ja Põlvamaa Uma 
Mekk ja teiste võrgustikega loob eeldused innovaatiliste kogemuste rakendamiseks 
PLPK tegevuspiirkonnas.  
 

3. Strateegia meetme eesmärk    
Tegevuspiirkonna ettevõtjate ja mittetulundusühingute riigisisene ja rahvusvahelise 
suhtlemise võimekus on paranenud. 
 

4. Toetatavad tegevused2   
PLPK meetmes lubatud tegevused (Leader määruse § 28, 29, 30, 32 toodud nõuetest): 
4.1. Piiriülese koostöö ettevalmistavad tegevused, rahvusvaheline koostöö. 
4.2. Riigisisene koostöö. 
4.3. Mainekujundusega seotud tegevused.  

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

dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)  
Lisaks Leader määruse § 37 nõuetele on kohaliku tegevusgrupi poolt kehtestatud 
täiendavad tingimused meetme raames:  
5.1. Riigisiseste koostööprojektide temaatika:  

5.1.1. Kohalik toit kättesaadavaks MTÜ Kodukant Läänemaa ja MTÜ Hiidlaste 
Koostöökoguga; 

5.1.2. Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine. 
5.1.3. Eesti Toiduteel osalemine koostöös MTÜga Eesti Maaturism ja MTÜ Liivi 

Lahe Kalanduskoguga;                                                                                                                                                                  

                                                           
1 Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi 
2 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. 



5.1.4. Piirkonna ühisturundus ja tootearendus koostöös MTÜ Rohelise Jõemaa 
Koostöökogu ja MTÜ Mulgimaa Arenduskojaga ning SAga Pärnumaa 
Turism; 

5.1.5. OFF-GRID: Renewable Energy DIY for rural development-"Võrgust vaba 
energiatootmine DIY: taastoodetava energia kasutamine maamajanduse 
arendamiseks" koostöös Läti(juhtivpartner), Leedu, Soome, Rootsi + 
jätkuprojekt; 

5.1.6. „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis“, koostöös 
Kodukant Läänemaa, Roheline Jõemaa ja Mulgimaa Arenduskoda 
tegevusgruppidega; 

5.1.7. „Piirkonna ühisturundus“ koostöös MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja 
MTÜ Mulgimaa Arenduskojaga ning Pärnu Linnavalitsusega.  

5.1.8. Muud juhatuse poolt algatatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud 
koostööprojektid. 
 

5.2. Piiriüleste koostööprojektide temaatika:  
5.2.1. Käsitöömeistrite töötoad Sloveenias ja Eestis. 
5.2.2. Kohaliku tasandi ja Leader koostöökogemused Eesti, Läti, Leedu Leader 

KTG-des. 
5.2.3. Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine 

koostöös MTÜ Mulgimaa Arenduskojaga kogemuste omandamine LINC 
konverentsidel. 

5.2.4. Muud juhatuse poolt algatatud ja üldkoosoleku poolt kinnitatud 
koostööprojektid. 
 

5.3. Meetme sihtgrupp on kohalik tegevusgrupp. 
5.4. Meede on suunatud kohaliku tegevusgrupi arendamisele. Meede on avatud 

jooksvalt. Projektitaotlused ja ettevalmistavad tegevused ning piirmahud 
kinnitatakse PLPK üldkoosolekul. Koostööprojekte ei hinnata, projektitaotluse 
esitamise otsuse võtab vastu PLPK üldkoosolek, misjärel edastatakse need PRIA-
le. 

5.5. Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud on reguleeritud taotluse esitamise hetkel 
kehtiva maaeluministri Leader-meetme määrusega, mis on kättesaadav Riigi 
Teatajas.                                                                                                            

5.6. Selgitamaks välja, kas taotleja on hankija RHSi mõistes, on täiendavalt vajalik 
esitada mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese 
kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;    
                                                                                                                                                                              

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr   
6.1. Piiriülese koostöö ettevalmistamine 100 protsenti abikõlblike kulude 

maksumusest. 
6.2. Koostööprojektid kuni 90 protsenti abikõlblike kulude maksumusest. 
6.3. Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma 200 000 eurot. 

Sõltuvalt taotlejast ja taotluse iseloomust võib toetus olla vähese tähtsusega abi. 
 

7. Viide sihtvaldkonnale   
 
7.1. Peamine sihtvaldkond: 6A tegevusvaldkondade mitmekesistamine, uute 

väikeettevõtete ja töökohtade loomise hõlbustamine, 6B maapiirkondade 
kohaliku arengu soodustamine. 
 

7.2. Kaasnev sihtvaldkond: 1A innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmiste 
baasi arendamine maapiirkondades. 
 



8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 
prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine 
enim kaasa aitab3  
Meede aitab kaasa EAFRD prioriteedi 6 Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja 
maapiirkondade majandusliku arengu edendamine ja prioriteedi 1 Teadmussiire ja 
innovatsiooni parandamine maapiirkonnas. Meetme tegevused tuginevad Euroopa 
parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1305/2013 artikkel 44. 
 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub  
Ei kattu Eesti Maaelu arengukava 2014-2020 meetmetega. 
 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed  
10.1. Väljundindikaatorid: 

10.1.1. Piiriüleste koostööprojektide arv. 
10.1.2. Riigisiseste koostööprojektide arv. 
10.1.3. Koostööprojektide toetussumma. 
10.1.4. Koostööprojektide kogusumma. 
10.1.5. Koostöös osalevate Leader tegevusgruppide arv. 

10.2. Tulemusindikaatorid: 
10.2.1. Koostööprojektide arv (3-7 projekti). 

 
 

11. Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  
PLPK üldkoosolek võtab vastu koostööprojekti projektitaotluse esitamise otsuse. 
Piiriüleste ettevalmistavate tegevuste projekti kinnitab PLPK juhatus.  

 

 

                                                           
3   Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013 

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

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

