C. STRATEEGIA MEEDE ¹
MEEDE 2.2 (M 2.2)
1. Strateegia meetme nimetus
Aktiivne ja tegus kogukond
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Tegevusgrupi arenguvajadused, mis läbi meetme rakendatakse
- Võtmeküsimuseks on piirkonna elukeskkonna atraktiivsus ja aktiivsete tegevuste
(huvitegevuse) olemasolu, et leida kohalikele elanikele ja noortele kohapeal
tulevikus väljund või muuta ka tuleviku osas piirkond piisavalt atraktiivseks. Mida
aktiivsem on kogukond, seda jätkusuutlikumad on tema üksikud liikmed.
- Tegevusgrupi piirkonnas on head võimalused hariduse omandamiseks, mis loob
soodsad tingimused täiendõppeks ja noorte siia tulemiseks ning püsimajäämiseks.
- Noorte aktiivsus on madal ning seetõttu ka noorteorganisatsioonide arv väike.
- Külades on säilinud mitmesugused traditsioonid ja toimuvad erinevad üritused.
- Kohalikud MTÜd ja seltsingud on aktiivselt panustanud kohaliku kultuuri- ja
seltsielu edendamisesse ning leidnud projektidele rahalise katte. Kolmanda sektori
tegevusalade osas paistab silma tegevusvaldkondade mitmekesisus.
Meedet on vajalik rakendada peamiselt piirkonna elanike (sh eraldi noorte) ja kogukondade
aktiivsuse suurendamiseks.
3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme üldeesmärgiks on omaalgatuse, aktiivsuse, sotsiaalsete suhete ning koostöö
tugevdamine maapiirkonnas. Võtmeküsimuseks on elanikkonna aktiviseerimine, maaelu
mitmekesistamine, lahenduste, sh uudsete lähenemiste loomine, erinevate sihtgruppide juurde
jõudmine ning erinevate põlvkondade oskuste ja teadmiste omavaheline sidumine ning
edasiandmine. Eesmärgiks on igakülgselt soodustada omaalgatuslikke ühistegemisi piirkonna
arendamise eesmärgil koos lisandväärtuse loomisega. Meetme rakendamine aitab kaasa
maapiirkondades sotsiaalsele suhtlemisele, tõrjutuse vähendamisele ning muudab seeläbi
piirkonna atraktiivsemaks, mis annab siin elamiseks väljundi elanikkonnale, sealhulgas
pidurdab rahvaarvu vähenemist maapiirkonnas.
4. Toetatavad tegevused²
- Kogukonna õppereisid ja koolitused (projektikoostamise koolitused, keeleõpe,
karjäärinõustamine, kogemuste vahetamine ja parimate praktikatega tutvumine ja
tutvustamine, võistlused, festivalid, õpitoad jms).
- Kogukondade vahelist koostööd soodustavad tegevused.
- Liikumisharrastuste ja tervisespordi ürituste toetamine.
- Kogukonna ja omavalitsuse vahelise koostöö lahenduste loomine ja arendamine
(omavalitsuste ülesannete delegeerimine kolmandale sektorile).
- Kohalike ühenduste sisemine tugevdamine ja teadlikkuse suurendamine (koolitus- ja
infopäevad, kursused, seminarid jms).
- Omaalgatuslike tegevuste toetamine.
- Uuenduslike lahendustega vaba aja sisustamise (spordi-, laste- ja noortelaagrid)
toetamine või lisandväärtusi loovate laste- ja noortelaagrite korraldamise toetamine,
sh ka vaba aja-, spordilaager jne).
- Noortekeskuste tegevustele lisandväärtuste andmise toetamine (ei ole mõeldud
igapäevategevusi).
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Erinevate põlvkondadevaheliste teadmiste ja oskuste vahetamise toetamine (eakatele
tänapäevaste tehnoloogiate kasutamise õpetamine, vanade töövõtete edasiandmine
noortele jms).
- Väikeinventari soetamine (kuni 20% projekti kogumaksumusest).
- Projektijuhi töötasu (kuni 20% projekti abikõlbulike kulude maksumusest).
Projektijuhtimise tasu arvutatakse ainult „pehmete” tegevuste abikõlblikelt kuludelt.
Toetatavad tegevused viiakse läbi ühisprojektide koostöös partneriga.
Meetme sihtgrupp:
- mittetulundusühingud (MTÜ) ja sihtasutused (SA);
- kohalikud omavalitsused;
- koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja.
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid ,
mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
-

Taotleja peab tegutsema MTÜ Arenduskoda piirkonnas.
Taotlemisel esitatavad dokumendid:
- Projektikirjeldus;
- hinnakalkulatsioon või läbi on viidud pakkumismenetlus;
- kasutatud eriotstarbelise sõiduki, masina või seadme ostmise ja liisimise kulud on
abikõlblikud, kui projektitoetust taotlev ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus
tõendab, et: 1) eriotstarbelise sõiduki, masina või seadme ostmiseks või liisimiseks ei
ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi; 2)
eriotstarbelise sõiduki, masina või seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue
samaväärse masina või seadme hinnast madalam; 3) eriotstarbelise sõiduki, masina või
seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja ei ole VKE, ja vähemalt kolm aastat
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja on VKE;
- ühisprojekti korral 2–4-aastane tegevuskava (vastavalt vormile);
- ühisprojekti korral partnerite vaheline ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri;
- projektijuhi CV, kui on kaasatud eelarves projektijuht;
- vajadusel muud tõendavad dokumendid. Muud dokumendid, mis on toodud iga meetme
kirjelduses eraldi või mis aitavad selgitada projekti olulisust ja iseloomu, taotleja
suutlikkust ja muud;
- mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, juhul kui
nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
- sihtasutuse asutajate nimekiri juhul, kui nimekiri pole kättesaadav
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Toetusmäär kuni 85%. Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 2000 eurot ja
maksimaalne toetussumma 10 000 eurot ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus. Aastane
toetussumma taotleja kohta ei ületa 20 000 eurot.
7. Viide sihtvaldkonnale
Sihtvaldkond 6B, milleks on maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.
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8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid,
mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
Komisjoni määruses 1305/2013 artiklite 14, 20 ja 35 järgi panustab meede 6 prioriteedi –
sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamisele.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu.
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
- Toetust saanud projektide arv – 200.
- Projektide tulemusel loodud töökohtade arv – 5.
- Maaelanike arv, kes saavad kasu täiustatud teenustest (KOV põhiselt), iga KOV
läheb programmperioodi jooksul arvesse 1 kord – Tapa vald (7849), Kadrina vald
(4912), Vihula vald (1694), Kuusalu vald (6460), Loksa linn (2703).
- Paranenud võimekusega MTÜde arv – 50.
- Edukate koolituste arv – 25.
- Korraldatud ürituste arv – 60.
- Toimunud liikumisharrastuse projektid – 20.
- Spordiürituste arv – 20.
- Laste ja noorte projektide arv – 30.
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
- Projekti mõju piirkonna elanike omaalgatusele, aktiivsusele ja sotsiaalsele suhtlemisele.
Mõju maapiirkonnale mitmekesisuse loomisele ja lisandväärtuse andmisele.
- Taotleja või projekti tulemuste jätkusuutlikkus.
- Kasusaajate hulk.
- Traditsioonide, eripära säilimine tegevuste arendamisel.
- Omaosalus suurem kui nõutud.
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