C. STRATEEGIA MEEDE1
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1.

Strateegia meetme nimetus
MEEDE 2 Aktiivne kogukond

2.

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Tegevuspiirkonna peamine probleem on elanikkonna vähenemine. PLPK paljudes
kantides napib teenuseid, kuna need ei ole hõreda asustuse tõttu tasuvad või ei ole neid
veel jõutud arendada. Piirkonnas on vajadus külade-kantide identiteedi tugevdamise
järele. Lahenduseks on kogukondade poolt korraldatavad sündmused, komplekssed
kogukonna elavdamise tegevused ja nutikad transpordi lahendused (näiteks
pakiautomaadid) sh lühikeste tarneahelate korraldamine. Vastavate teenuste
korraldamine loob võimaluse koos käia renoveeritud avalikus kasutuses olevates
hoonetes, tõstab elukvaliteeti, vähendab elanike kulutusi teenuse hankimisel ja annab
kohapeal täiendavat tööhõivet.
Kogukondade rahaline võimekus ja teadmised ei ole piisavad, et projektitoetuseta
käivitada kestlikke tegevusi kogukonna elavdamiseks ja kogukonnateenuseid. Lisaks
ääremaaliste kantide teedevõrgu kehvale olukorrale on rida kante, kuhu ei jõua ka kiire
internet, mis on kogukondades elukvaliteedi ja kogukonnateenuste pakkumisel oluliseks
eeltingimuseks, sh avalikus kasutuses olevates hoonetes. Kogukonnakeskused saavad
kaasa aidata kohaliku toodangu jõudmisele oma piirkonna inimesteni.

3.

Strateegia meetme eesmärk
PLPK tegevuspiirkonna elukeskkond on atraktiivne ning kogukonnad on tugevad ja
jätkusuutlikud.
Spetsiifilised eesmärgid:
3.1.
piirkonnas on välja arendatud kogukonna vajadustest lähtuvad kogukonda
elavdavad tegevused ja kogukonnateenused;
3.2.
piirkondlikud eripärad on rakendatud elukeskkonna kujundamise hüvanguks;
3.3.
kogukondade koostöö ja noorsootöö on aktiviseerunud.

4.

Toetatavad tegevused2
PLPK meetmes lubatud investeeringud ja muud tegevused (Leader määruse § 28, 30, 32
toodud nõuetest):
4.1.
Avalikus kasutuses olevate hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud
investeeringud;
4.2.
Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, ehitamine, rekonstrueerimine
ja objektide tähistamine;
4.3.
Seadmete, tarvikute, masinate ja tarkvara soetamine;
4.4.
Noorte ja laste ettevõtlikkust ning aktiivsust arendavad tegevused;
4.5.
Kogukonna ühistegevust, kogukonnateenuste rakendamist ja kogukonna
elavdamist soodustavad huvitegevused;
4.6.
Uue põlvkonna elektroonilise side võimaluste laiendamine ja kaugtöökohtade
loomine;
4.7.
Ühisprojektide elluviimine.

Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi
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.
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5.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh.
dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
5.1.

Meetme sihtgrupp on KOV, kohalik tegevusgrupp, vähemalt kuus kuud tegutsev
MTÜ või SA. Toetust rakendatakse PLPK tegevuspiirkonnas: Häädemeeste vald,
Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald
(haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne
Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja
Koonga valla territooriumid).

5.2.

Lisaks Leader määruse § 37 ja § 42 nõuetele on kohaliku tegevusgrupi poolt
kehtestatud taotlejale täiendavad tingimused meetme raames:
5.2.1.
Projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
5.2.2.
Uute hoonete ehitamine ei ole abikõlblik;
5.2.3.
Maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik;
5.2.4.
Mootorsõidukite, sh ATV soetamine ei ole abikõlblik.

5.3.

Kogukonna vajadustest lähtuvad teenused turutõrkega piirkondades, mille
investeeringuid toetatakse 90 protsenti abikõlblikest kuludest, tuleb lähtuda
järgmistest tingimustest:
5.3.1.
Piirkond, kus teenust pakutakse, on mõistliku suurusega;
5.3.2.
Teenus on kogukonna poolt pakutav ja liikmetele kättesaadav;
5.3.3.
Teenus on suunatud kogukonna liikmetele ja kogukonnas on piisavalt
teenuse tarbijaid;
5.3.4.
Teenuse pakkuja on piirkonnas tegutsev ühendus;
5.3.5.
Kohalikul omavalitsusel ei ole teenuse pakkumise kohustust;
5.3.6.
Teenust ei pakuta avatud turul ja see ei paku kõlvatut konkurentsi
piirkonna ettevõtetele;
5.3.7.
Teenust pakutakse kogukonnale mõõduka hinna eest või tasuta;
5.3.8.
Kogukonnateenuste suunad: nt. vanurite abistamisteenus, tervise, sh
vaimse tervise hoidmist toetavad tegevused, laste mängutoa teenus,
kogukonna müügipunkt, päästeteenistuse vabatahtlike komandode
tegevus, saunateenus jms.
5.3.9.
Kogukonnateenuse projektitaotlus peab olema kinnitatud kohaliku
tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.

5.4.

Avalikus kasutuses olevate hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud
investeeringud peavad olema kooskõlas omavalitsuse arengukavaga.
5.5.
Kohalik tegevusgrupp võib rakenduskavas sätestada muid täiendavaid nõudeid.
5.6.
Lisaks Leader määruse § 37 nõutavatele dokumentidele peab projektitaotleja
Taotluse esitamisel selleks ettenähtud tähtajal PRIA-le kohaliku tegevusgrupi
kaudu elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas esitama järgmised
dokumendid:
5.6.1.
Teadmussiirde projektis peab koolitaja esitama asjakohast suutlikkust
tõendavas dokumendis andmed asjakohase töökogemuse kohta;
5.6.2.
Hinnapakkumus (hinnapakkumused) v.a. ühisprojektid;
5.6.3.
Pakkumuskutse ja ühtne tehniline kirjeldus v.a. ühisprojektid;
5.6.4.
Sihtasutuse asutajate ja mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult
eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga nõukogu liikmete nimekiri;

5.6.5.
5.6.6.

5.6.7.

Toetatava tegevuse või investeeringu eesmärkide kirjeldus PLPK
hindamiskriteeriumite lõikes, maksimaalselt kuni 2 A4 lehekülge;
MTÜ, SA esitab mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud
kuu esimese kuupäeva seisuga
liikmete nimekirja, v.a usulised
ühendused;
MTÜ, SA esitab elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas eelmise
majandusaasta tulude päritolu jaotuse, ja kalendriaasta tulu prognoosi,
millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende
ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

6.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr
6.1.
Toetuste andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud.
6.2.
Toetust antakse kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblikest kuludest.
6.3.
Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side
juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse
projektitoetust kuni 60 protsenti investeeringu abikõlblikest kuludest.
6.4.
Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse
projektitoetust kuni 90 protsenti abikõlblikest kuludest.
6.5.
Maksimaalne investeeringu projektitoetus ühes taotlusvoorus on 30 000 eurot ja
minimaalne 1 000 eurot ning maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15
000 eurot ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus 1000 eurot, võttes
lisaks arvesse PLPK jooksva aasta rakenduskava.
6.6.
Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud taotluse
esitamise hetkel kehtivas maaeluministeeriumi Leader määruses, mis on
kättesaadav Riigi Teatajast.
6.7.
Abikõlblikud kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevused eesmärgi saavutamiseks ning
PLPK strateegia meetme eesmärkide täitmisega seonduvad.
6.8.
Meede sisaldab oskuste omandamise, arendamise tegevusi ja investeeringuid.
6.9.
Euroopa Liidu vahendite jätkusuutliku kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei
rahastata püsikulusid.
6.10.
Abikõlblik on projektijuhtimine sihtasutustele, mittetulundusühingutele
ühisprojektides.
6.11.
Üks taotleja saab esitada taotlusvoorus korraga kaks projektitaotlust, millest
ainult üks projekt saab olla investeeringu projektitoetuse taotlus (ka ühisprojekt
on projektitaotlus).

7.

Viide sihtvaldkonnale
7.1.
Peamine sihtvaldkond: sihtvaldkonnas 6B maapiirkondade kohaliku arengu
soodustamine.
7.2.
Kaasnev sihtvaldkond: 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 aitab3
EAFRD prioriteedi 6 Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade
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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

majandusliku arengu edendamine. Meetme tegevused tuginevad Euroopa parlamendi ja
nõukogu määrusele (EL) nr 1305/2013 artiklid: 20, 35, 14, 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.
Meetmesse esitatud projektide arv;
10.1.2.
Toetust saanud projektide arv ja toetussumma;
10.1.3.
Tervisekäitumist suunavad, sh kohalikku toitu propageerivate projektide
arv ja toetuse summa;
10.1.4.
Meetmesse esitatud ühisprojektide arv ja toetuse summa.
10.2.
Tulemusindikaatorid:
10.2.1.
Kogukonna elavdamiseks tegevuste arv on kasvanud (vähemalt 70);
10.2.2.
Avalikus kasutuses olevatesse hoonetesse on lisandunud uusi noortele
suunatud tegevusi (vähemalt 25);
10.2.3.
Arendatud on kogukonna, kandi identiteeti tugevdavaid avalikkusele
suunatud ühistegevusi; piirkondlikke tunnusüritusi (vähemalt 20);
10.2.4.
Leader programmist esmataotlejate arv (vähemalt 25);
10.2.5.
Ühisprojektide arv (vähemalt 20).
10.3.
Mõjuindikaatorid:
10.3.1.
Toetatud projektide kasusaajate rahulolu uuringute arv;
10.3.2.
Ühistegevuses osalevate noorte arv;
10.3.3.
Noorte ühistegevuste arv;
10.3.4.
Kogukonda elavdavate tegevuste arv;
10.3.5.
Kogukonnateenuste arv.

11.

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
11.1.
Vastavus PLPK strateegiale meetme eesmärkidele ja rakenduskavale-osakaal kuni
30 hindepunkti: Projektitaotluse toetatavad tegevused vastavad/ ei vasta PLPK
strateegiale, meetme eesmärkidele ja rakenduskavale.
11.2.
Tegevuste põhjendatus- osakaal kuni 15 hindepunkti: Projektitaotlus on
kooskõlas taotleja ja valla arengukavade ning tegevuskavadega. Projekt on
taotlejale vajalik. Luuakse, arendatakse uusi kogukonda elavdavaid tegevusi,
kogukonnateenuseid, avalikkusele, kogukonnale suunatud ühistegevusi.
11.3.
Realistlikkus- osakaal kuni 15 hindepunkti: Projekti idee on teostatav. Taotleja on
kompetentne projekti rakendama või on kaasanud vastavad partnerid.
Rakendamise ajakava on realistlik.
11.4.
Mõju ja sihtgruppide kaasamine- osakaal kuni 15 hindepunkti: On olemas plaan
objekti halduskulude katmiseks. On mõeldud tulevaste kulude optimeerimisele
(nt energiasäästumeetmed, rekonstrueeritud hoonetel energiaklass jms). Projekti
rakendamine mõjutab taotleja majandustegevust. Tehakse koostööd piirkonnas.
Mõjud piirkonnale, ääremaastumisele, kogukonnale. Kaasatakse kogukonda,
sihtgruppe.
11.5.
Uuenduslikkus- osakaal kuni 15 hindepunkti:
Uuenduslik tegevus lisandub tegevuspiirkonna tasandil.
Uuenduslik tegevus lisandub KOV-i tasandil.
Uuenduslik tegevus lisandub taotleja tasandil.
11.6.
Taotleja ja sihtrühm on noored- osakaal kuni 5 hindepunkti: Taotleja kõik
juhatuse liikmed on nooremad kui 26 aastat (26 k.a taotlemise hetkel).

11.7.

Esmataotleja- osakaal kuni 5 hindepunkti: On esmataotleja Leader meetmest
alates 2008a (ühelt esmataotlejalt mitme projekti esitamise korral samas
taotlusvoorus saab punkte projektitaotlus vastavalt taotleja eelistusele).

