ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud:
Kehtib kuni:
Alus:

KOHALIKU TEGEVUSGRUPI RAKENDUSKAVA
Üldandmed
Taotluse andmed
Meede: Kohaliku tegevusgrupi toetus
Rakenduskava aasta: 2019
Kohaliku tegevusgrupi toetuse eelarve: 140 000.00
Strateegia meetmete projektitoetuse eelarve: 1 185 031.59

Taotleja andmed
Taotleja nimi: JÕGEVAMAA KOOSTÖÖKODA
Registrikood: 80237791
E-post: INFO@JOGEVAMAA.COM
Telefoninumber: 53090915, 7720087

Esitaja nimi: Aive Tamm
Isikukood: 47803122768
E-post: aive@jogevamaa.com
Telefoninumber: 53090915

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel
Esindaja nimi: Aive Tamm
Isikukood: 47803122768
E-post: aive@jogevamaa.com
Telefoninumber: 53090915
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Eelarve
Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve
Tegevused
Jooksvad kulud
Tegevuspiirkonna elavdamise
kulud
Kokku

Eelarve
120 000.00
20 000.00

Taotletava toetuse summa
120 000.00
20 000.00

140 000.00

140 000.00

Kohaliku tegevusgrupi liikmete arv rakenduskava esitamise kuupäeva seisuga: 100.00
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Strateegia meetmed
Strateegia
meetme
number ja
nimetus

Taotluste
vastuvõtu
algusaeg

Taotluste
vastuvõtu
lõppaeg

1.1 Ettevõtluse
ühisprojektid
1.2.1
Ettevõtluse
investeeringud
Põltsamaa
piirkonnas
1.2.2
Ettevõtluse
investeeringud
Vooremaa
piirkonnas
1.2.3
Ettevõtluse
investeeringud
Peipsi
piirkonnas
2.1.1
Kogukondade
ühisprojektid
Põltsamaa
piirkonnas
2.1.2
Kogukondade
ühisprojektid
Vooremaa
piirkonnas
2.1.3
Kogukondade
ühisprojektid
Peipsi
piirkonnas
2.2.1
Kogukondade
investeeringud
Põltsamaa
piirkonnas
2.2.2
Kogukondade
investeeringud
Vooremaa
piirkonnas

07.01.2019
00:00
07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59
14.01.2019
14:59

07.01.2019
00:00

Taotletav
Kohaliku
Kavandatav
projektitoetuse tegevusgrupi
eelarve kokku
summa
poolt
esitatavate
projektitoetuste
taotluste
eelarve
94 579.23
60 000.00
154 579.23
97 300.21

0.00

97 300.21

14.01.2019
14:59

161 179.38

0.00

161 179.38

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

82 859.76

0.00

82 859.76

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

48 291.42

0.00

48 291.42

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

79 995.51

0.00

79 995.51

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

35 521.39

0.00

35 521.39

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

103 847.03

0.00

103 847.03

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

172 024.29

0.00

172 024.29
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07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

76 386.06

0.00

76 386.06

07.01.2019
00:00

14.01.2019
14:59

143 047.31

0.00

143 047.31

01.01.2019
00:00

31.12.2019
23:59

0.00

30 000.00

30 000.00

1 095 031.59

90 000.00

1 185 031.59
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1. 1.1 Ettevõtluse ühisprojektid
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Toetatatvatesse tegevustesse lisatud kooltuste
võimalus. Muudetud maksimaalset toetuse summat ja hindamiskriteeriume.
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Vajalik on toetada ettevõtjate
koostöövõrgustike loomist ja arendamist ühise tootearenduse ja turunduse eesmärgil. Kvalifitseeritud
tööjõu puuduse vähendamiseks toetada koostööd ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonna
kutseõppeasutuste ja teadusasutuste vahel. Vaja on toetada ka ettevõtluse tugisüsteeme, sh
ettevõtlusalade ja –inkubaatorite loomist ning klastrite tegevust.
Strateegia meetme eesmärk: • Toimiv ettevõtjate vaheline koostöö turunduse ja tootearenduse
valdkonnas
• Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud. Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele
prioriteetidele:
Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades)
Prioriteet nr 3 (toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise,
loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses)
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
•kohaliku tasandi müügiedendustegevus lühikeste tarneahelate ja kohalike müügikohtade arendamiseks
•koostöö tarneahelas osalejate vahel lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude loomiseks ja
arendamiseks
•uute toodete, teenuste, tavade, protsesside ja tehnoloogia arendamine
•koostöö väikeettevõtjate vahel, et korraldada ühiseid tööprotsesse ning jagada vahendeid ja ressursse
•koostöö ettevõtjate, üldhariduskoolide ning maakonnakutseõppeasutuste ja teadusasutuste vahel
•klastrite loomine ja arendamine
•ühispakettide väljaarendamine ja turundamine
•sotsiaalse ettevõtluse arendamine
•ettevõtjate koolituste ja seminaride korraldamine.
Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus, v.a koolituste korraldamine ja
oskuste omandamine.
Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava, v.a koolituste korraldamine ja
oskuste omandamine.
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse kuni 50% abikõlblike kulude summast, kuid mitte
rohkem kui 10 000 eurot projekti kohta.
Projektijuhtimise tasu ei tohi olla üle 20% ühistegevuse eelarvest
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Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Tegevuste puhul maksumusega 1000 kuni 5000 eurot üks hinnapakkumus tegevuse kohta
* Tegevuste puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat hinnapakkumust
• Tegevuse puhul maksumusega alla 5000 euro käibemaksuta detailne eelarve ja võimalusel
hinnapakkumused või viited tegevuse maksumusele.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 30
000 eurot.
• Toetuse määr on:
a) MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest,
b) ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest.
c) MTÜ/ SA ja KOV 60 % toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui projektis
kavandatud tegevused on suunatud ettevõtluse arendamiseks
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 1B, 3A, 6A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artikkel 35 ja 14
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme indikaatorid ja sihttasemed:
• Ühisprojektide arv – 8 (25)
• Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide arv – 3 (8)
• Toetuse osakaal - 20% ettevõtlusmeetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 20%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 30%
4. Kaasatus 5%
5. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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2. 1.2.1 Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: muudetud nõutud dokumente ja
hindamiskriteeriumite osakaalusid.
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Vajalik on toetada tegevusgrupi piirkonnas
innovaatiliste toodete ja teenuste väljaarendamist ja rakendamist; väikeettevõtjate investeeringuid
tootearenduse ja/või lisandväärtuse suurendamise ja/ või töökohtade loomise eesmärgil ning
võimaldada ettevõtjate ühistegevuseks investeeringute tegemist. Oluline suund on kohaliku toidu ja
tooraine suurem väärtustamine (nt talu- ja nišitoodete tootmine).
Strateegia meetme eesmärk: • Ettevõtete tooteahel on pikenenud läbi tootearenduse ja uute
tehnoloogiate kasutuselevõtu
• Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmisele prioriteedile:
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
•ettevõtjate investeeringud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (sh tervisekaitsenõuete,
Päästeameti nõuete jms tagamine)
•tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine (kaasaegsete tehnoloogiate ja taastuvenergia
kasutamine)
•investeeringud turismivaldkonna ettevõtluse toetamiseks
•investeeringud tootmise ja kogukonna jaoks oluliste teenuste arendamisse (nt olemasolevatele
toodetele lisandväärtuse andmine, kohaliku toidu väärindamine ja tootmine; tooteahela pikendamiseks
vajalike seadmete soetamine),
•sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud seadmetesse ja ruumide parendamisse,
kogukonnale oluliste madala kasumlikkusega teenuste arendamine)
•Lairiba infrastruktuur
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja infrastruktuuri.
• Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu puhul maksumusega 1000 kuni 5000 euro käibemaksuta üks hinnapakkumus
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
• Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus
35 000 eurot. • Toetuse määr on:
a) Ettevõtetel, MTÜ/ SA ja KOV kuni 60% abikõlblikest tegevustest.
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b) Lairiba infrastruktuuri investeeringu puhul on toetuse määr kõigile taotlejatele 90%.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 5B, 6A, 6B, 6C
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 17, 19, 20 ja 45
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 1.2 indikaatorid ja sihttasemed:
• Projektide arv – 18 (90)
• Toetuse osakaal – 80% ettevõtlusmeetme vahenditest
• Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide arv – 6 (30)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 9 (44)
• Loodud töökohtade arv - (45)
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme
eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju ettevõtte arengule 30%
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 25%
4. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti.
Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise
keskmisena, mis korrutatakse läbi kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse
koondhindeks. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt
2,5. Investeeringuga seotud projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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3. 1.2.2 Ettevõtluse investeeringud Vooremaa piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud nõutud dokumente ja
hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Vajalik on toetada tegevusgrupi piirkonnas
innovaatiliste toodete ja teenuste väljaarendamist ja rakendamist; väikeettevõtjate investeeringuid
tootearenduse ja/või lisandväärtuse suurendamise ja/ või töökohtade loomise eesmärgil ning
võimaldada ettevõtjate ühistegevuseks investeeringute tegemist. Oluline suund on kohaliku toidu ja
tooraine suurem väärtustamine (nt talu- ja nišitoodete tootmine).
Strateegia meetme eesmärk: • Ettevõtete tooteahel on pikenenud läbi tootearenduse ja uute
tehnoloogiate kasutuselevõtu
• Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmisele prioriteedile:
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• ettevõtjate investeeringud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (sh tervisekaitsenõuete,
Päästeameti nõuete jms tagamine)
• tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine (kaasaegsete tehnoloogiate ja taastuvenergia
kasutamine)
• investeeringud turismivaldkonna ettevõtluse toetamiseks
• investeeringud tootmise ja kogukonna jaoks oluliste teenuste arendamisse (nt olemasolevatele
toodetele lisandväärtuse andmine, kohaliku toidu väärindamine ja tootmine; tooteahela pikendamiseks
vajalike seadmete soetamine)
• sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud seadmetesse ja ruumide parendamisse,
kogukonnale oluliste madala kasumlikkusega teenuste arendamine)
• Lairiba infrastruktuur
• Ettevõtlusega alustamise toetus maapiirkonnas mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja infrastruktuuri.
• Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu puhul maksumusega 1000 kuni 5000 euro käibemaksuta üks hinnapakkumus
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Investeeringu puhul maksumusega üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
• Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus
35 000 eurot.
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• Toetuse määr on:
a) Ettevõtetel, MTÜ/ SA ja KOV kuni 60% abikõlblikest tegevustest.
b) Lairiba infrastruktuuri investeeringu puhul on toetuse määr kõigile taotlejatele 90%.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 5B, 6A, 6B, 6C
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 17, 19, 20 ja 45
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 1.2 indikaatorid ja sihttasemed:
• Projektide arv – 18 (90)
• Toetuse osakaal – 80% ettevõtlusmeetme vahenditest
• Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide arv – 6 (30)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 9 (44)
• Loodud töökohtade arv - (45)
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme
eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju ettevõtte arengule 30%
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 25%
4. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti.
Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise
keskmisena, mis korrutatakse läbi kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse
koondhindeks. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt
2,5. Investeeringuga seotud projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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4. 1.2.3 Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud on nõutud dokumente ja
hindekriteeriumeid
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Vajalik on toetada tegevusgrupi piirkonnas
innovaatiliste toodete ja teenuste väljaarendamist ja rakendamist; väikeettevõtjate investeeringuid
tootearenduse ja/või lisandväärtuse suurendamise ja/ või töökohtade loomise eesmärgil ning
võimaldada ettevõtjate ühistegevuseks investeeringute tegemist. Oluline suund on kohaliku toidu ja
tooraine suurem väärtustamine (nt talu- ja nišitoodete tootmine).
Strateegia meetme eesmärk: • Ettevõtete tooteahel on pikenenud läbi tootearenduse ja uute
tehnoloogiate kasutuselevõtu
• Ettevõtete konkurentsivõime on tõusnud
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmisele prioriteedile:
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• ettevõtjate investeeringud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (sh tervisekaitsenõuete,
Päästeameti nõuete jms tagamine)
• tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine (kaasaegsete tehnoloogiate ja taastuvenergia
kasutamine)
• investeeringud turismivaldkonna ettevõtluse toetamiseks
• investeeringud tootmise ja kogukonna jaoks oluliste teenuste arendamisse (nt olemasolevatele
toodetele lisandväärtuse andmine, kohaliku toidu väärindamine ja tootmine; tooteahela pikendamiseks
vajalike seadmete soetamine)
• sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud seadmetesse ja ruumide parendamisse,
kogukonnale oluliste madala kasumlikkusega teenuste arendamine)
• Lairiba infrastruktuur
• Ettevõtlusega alustamise toetus maapiirkonnas mittepõllumajanduslikuks tegevuseks
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja infrastruktuuri.
• Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu puhul maksumusega 1000 kuni 5000 euro käibemaksuta üks hinnapakkumus
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Investeeringu puhul üle 10 000 euro äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
• Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus
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35 000 eurot.
• Toetuse määr on:
a) Ettevõtetel, MTÜ/ SA ja KOV kuni 60% abikõlblikest tegevustest.
b) Lairiba infrastruktuuri investeeringu puhul on toetuse määr kõigile taotlejatele 90%
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 5B, 6A, 6B, 6C
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 17, 19, 20 ja 45
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 1.2 indikaatorid ja sihttasemed:
• Projektide arv – 18 (90)
• Toetuse osakaal – 80% ettevõtlusmeetme vahenditest
• Kohaliku toidu töötlemise ja turustamise projektide arv – 6 (30)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 9 (44)
• Loodud töökohtade arv - (45)
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme
eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju ettevõtte arengule 30%
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 25%
4. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti.
Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise
keskmisena, mis korrutatakse läbi kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse
koondhindeks. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt
2,5. Investeeringuga seotud projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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5. 2.1.1 Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud toetatavaid tegevusi, nõutud
dokumente, seirenäitajaid ja hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Kogukonnateenuste väljatöötamiseks ja
avalike teenuste delegeerimiseks on vajalik viia läbi omavalitsuste ja kogukondade ühiskoolitusi,
suurendada teadlikkust kogukonnateenusest ning selgitada selle mõiste tähendust piirkondades. Vajalik
on tõsta kodanikeühenduste motivatsiooni ning killustatuse ning koostöö puudumise vähendamiseks
toetada koostööd sarnaste alade tegijate vahel läbi ühisürituste, koolituste, õppereiside. Soodustada
olemasolevate investeeringute (külakeskuste, -platside, spordirajatiste jne) suuremat kasutust.
Vajalik on väärtustada väljakujunenud traditsioonidega piirkondi, sh välja kujundada piirkondlikke
kauba/maine/tootemärke. Noortele tuleb võimaldada koolitusi ettevõtluse ja ühistegevuse
valdkondades, kasvatada neis teaduse ja tehnikahuvi läbi erinevate algatust ning toetada noorte töö- ja
ettevõtluslaagrite läbi viimist.
Strateegia meetme eesmärk: • Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi ühistegevuse ja koostöö
• Tegevuspiirkonna eri piirkonnad on omanäolised ning pakuvad kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid
• Noored on kogukonda kaasatud ning neile on loodud head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse
kasvuks
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetidele:
Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades)
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
•looduslike eripärade (voored, rabamaastik, järved sh looduskaitsealad) turistidele tutvustamine
•piirkondlike ürituste algatamine
•olemasolevate regulaarürituste arendamine (spordi-, tantsu- ja laulupäevad, rahvapeod jms), sh
piirkonnale omase kultuuripärandi kasutamine erinevate sündmuste arendamisel ja turundamisel.
•valdkonnapõhine koostöö ja kogemuste vahetamine ning ühistegevused
•kogukondadele ja kogukonna identiteedi hoidmisele suunatud tegevused
•noorte valdkonna ühistegevused
Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. Koostööpartnerid peavad eelnevalt
koostama 2-4-aastase tegevuskava.
Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. Investeeringud väikevahenditesse
võivad moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest kuludest.
Abikõlblikud on koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine, mis võib moodustada kuni 20% tegevuste
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eelarvest.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat hinnapakkumust ja
hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega 1000 kuni 5000 eurot käibemaksuta üks
hinnapakkumus
* Investeeringu või tegevuse puhul alla 1000 euro käibemaksuta detailne eelarve ja võimalusel
hinnapakkumused või viited tegevuse maksumusele.
• Organisatsiooni tutvustus Koostöökoja blanketil.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma
15 000 eurot.
• Toetuse määr on:
a) MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest,
b) ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest
c) MTÜ/SA ja KOVidel kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui
projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artikkel 35
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 2.1 indikaatorid ja sihttasemed:
• Ühisprojektide arv – 15 (50)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või elluviivad projektid – 8 (27)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 2 (10)
• Toetuse osakaal – 30% Elukeskkonna meetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 20%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikus10%
4. Kaasatus 5%
5. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust
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6. 2.1.2 Kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud toetatavaid tegevusi, nõutud
dokumente, seirenäitajaid ja hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Kogukonnateenuste väljatöötamiseks ja
avalike teenuste delegeerimiseks on vajalik viia läbi omavalitsuste ja kogukondade ühiskoolitusi,
suurendada teadlikkust kogukonnateenusest ning selgitada selle mõiste tähendust piirkondades. Vajalik
on tõsta kodanikeühenduste motivatsiooni ning killustatuse ning koostöö puudumise vähendamiseks
toetada koostööd sarnaste alade tegijate vahel läbi ühisürituste, koolituste, õppereiside. Soodustada
olemasolevate investeeringute (külakeskuste, -platside, spordirajatiste jne) suuremat kasutust.
Vajalik on väärtustada väljakujunenud traditsioonidega piirkondi, sh välja kujundada piirkondlikke
kauba/maine/tootemärke. Noortele tuleb võimaldada koolitusi ettevõtluse ja ühistegevuse
valdkondades, kasvatada neis teaduse ja tehnikahuvi läbi erinevate algatust ning toetada noorte töö- ja
ettevõtluslaagrite läbi viimist.
Strateegia meetme eesmärk: • Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi ühistegevuse ja koostöö
• Tegevuspiirkonna eri piirkonnad on omanäolised ning pakuvad kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid
• Noored on kogukonda kaasatud ning neile on loodud head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse
kasvuks
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetidele:
Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades)
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
•looduslike eripärade (voored, rabamaastik, järved sh looduskaitsealad) turistidele tutvustamine
•piirkondlike ürituste algatamine
•olemasolevate regulaarürituste arendamine (spordi-, tantsu- ja laulupäevad, rahvapeod jms), sh
piirkonnale omase kultuuripärandi kasutamine erinevate sündmuste arendamisel ja turundamisel.
•valdkonnapõhine koostöö ja kogemuste vahetamine ning ühistegevused
•kogukondadele ja kogukonna identiteedi hoidmisele suunatud tegevused
•noorte valdkonna ühistegevused
Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. Koostööpartnerid peavad eelnevalt
koostama 2-4-aastase tegevuskava.
Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. Investeeringud väikevahenditesse
võivad moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest kuludest.
Abikõlblikud on koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine, mis võib moodustada kuni 20% tegevuste
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eelarvest.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat hinnapakkumust ja
hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega 1000 kuni 5000 eurot käibemaksuta üks
hinnapakkumine
* Investeeringu või tegevuse puhul alla 1000 euro käibemaksuta detailne eelarve ja võimalusel
hinnapakkumused või viited tegevuse maksumusele.
• Organisatsiooni tutvustus Koostöökoja blanketil.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsunna
15 000 eurot.
• Toetuse määr on:
a) MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest,
b) ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest
c) MTÜ/SA ja KOVidel kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui
projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artikkel 35
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 2.1 indikaatorid ja sihttasemed:
• Ühisprojektide arv – 15 (50)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või elluviivad projektid – 8 (27)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 2 (10)
• Toetuse osakaal – 30% Elukeskkonna meetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 20%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikus10%
4. Kaasatus 5%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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7. 2.1.3 Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud toetatavaid tegevusi, nõutud
dokumente, seirenäitajaid ja hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Kogukonnateenuste väljatöötamiseks ja
avalike teenuste delegeerimiseks on vajalik viia läbi omavalitsuste ja kogukondade ühiskoolitusi,
suurendada teadlikkust kogukonnateenusest ning selgitada selle mõiste tähendust piirkondades. Vajalik
on tõsta kodanikeühenduste motivatsiooni ning killustatuse ning koostöö puudumise vähendamiseks
toetada koostööd sarnaste alade tegijate vahel läbi ühisürituste, koolituste, õppereiside. Soodustada
olemasolevate investeeringute (külakeskuste, -platside, spordirajatiste jne) suuremat kasutust.
Vajalik on väärtustada väljakujunenud traditsioonidega piirkondi, sh välja kujundada piirkondlikke
kauba/maine/tootemärke. Noortele tuleb võimaldada koolitusi ettevõtluse ja ühistegevuse
valdkondades, kasvatada neis teaduse ja tehnikahuvi läbi erinevate algatust ning toetada noorte töö- ja
ettevõtluslaagrite läbi viimist.
Strateegia meetme eesmärk: • Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi ühistegevuse ja koostöö
• Tegevuspiirkonna eri piirkonnad on omanäolised ning pakuvad kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid
• Noored on kogukonda kaasatud ning neile on loodud head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse
kasvuks
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetidele:
Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades)
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
•looduslike eripärade (voored, rabamaastik, järved sh looduskaitsealad) turistidele tutvustamine
•piirkondlike ürituste algatamine
•olemasolevate regulaarürituste arendamine (spordi-, tantsu- ja laulupäevad, rahvapeod jms), sh
piirkonnale omase kultuuripärandi kasutamine erinevate sündmuste arendamisel ja turundamisel.
•valdkonnapõhine koostöö ja kogemuste vahetamine ning ühistegevused
•kogukondadele ja kogukonna identiteedi hoidmisele suunatud tegevused
•noorte valdkonna ühistegevused
Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. Koostööpartnerid peavad eelnevalt
koostama 2-4-aastase tegevuskava.
Meede ei või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. Investeeringud väikevahenditesse
võivad moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest kuludest.
Abikõlblikud on koostöö jooksvad kulud, sh projektijuhtimine, mis võib moodustada kuni 20% tegevuste
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maksumusest.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat hinnapakkumust ja
hinnavõrdlustabel.
• Investeeringu või tegevuste puhul maksumusega 1000 kuni 5000 eurot käibemaksuta üks
hinnapakkumus
* Investeeringu või tegevuse puhul alla 1000 euro käibemaksuta detailne eelarve ja võimalusel
hinnapakkumused või viited tegevuse maksumusele.
• Organisatsiooni tutvustus Koostöökoja blanketil.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsunna
15 000 eurot.
• Toetuse määr on:
a) MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest,
b) ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest
c) MTÜ/SA ja KOVidel kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui
projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artikkel 35
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 2.1 indikaatorid ja sihttasemed:
• Ühisprojektide arv – 15 (50)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või elluviivad projektid – 8 (27)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 2 (10)
• Toetuse osakaal – 30% Elukeskkonna meetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 20%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikus10%
4. Kaasatus 5%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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8. 2.2.1 Kogukondade investeeringud Põltsamaa piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud nõutud dokumente, seirenäitajaid ja
hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Maaliste piirkondade jaoks tuleb lahendada
erinevate teenuste kättesaadavus kogukonnateenuste, transpordi ja IKT lahenduste abil.
Kogukonnateenuste osutamiseks toetada vajalike vahendite soetamist.
Tegevuspiirkonnas on mitmekesised looduslikud võimalused puhkemajanduse arendamiseks (järved,
metsad, voored, rabad jne), kuid vaja on parandada olemasolevat ja rajada uut tugiinfrastruktuuri (nt
tervise- ja matkarajad). Vajalik on välja töötada piirkondlikest eripäradest tulenevaid kohaspetsiifilisi
teenuseid ja tegevusi.
Strateegia meetme eesmärk: • Kogukonnas on kättesaadavad vajaduspõhised teenused, vahendid ja
taristu
• Tegevuspiirkonna eri piirkonnad on omanäolised ning pakuvad kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid.
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetile:
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• investeeringud kogukonnateenuste arendamiseks
• investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse,turismiteabesse ja
väikesemahulisse turismi infrastruktuuri
• uuringud ja investeeringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega
alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega
• külakeskuste korrastamine
• investeeringud piirkonna jaoks vajalike teenuste loomisse, tõhustamisse või laiendamisse ning
nendega seotud infrastruktuuri
• investeeringud väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse ja energia säästmisse
• Lairiba infrastruktuur
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja infrastruktuuri.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel. Ehitustegevuse puhul hinnapakkumine PRIA blanketil
• Investeeringu puhul maksumusega 1000 kuni 5000 euro käibemaksuta üks hinnapakkumus
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Kogukonnateenuse taotluse puhul äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
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• Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma
35 000 eurot.
• Toetuse määr on: MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlbulikest tegevustest, ettevõtetel kuni 60%
abikõlbulikest tegevustest.
• Strateegiapõhisteks kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 % investeeringu
abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku
otsusega.
• Lairiba infrastruktuuri investeeringu puhul on toetuse määr kõigile taotlejatele 90%.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6B, 6C
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 20 ja 45
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 2.2 indikaatorid ja sihttasemed:
• Projektide arv – 9 (45)
• Kogukonnateenuste projektide arv - 2 (3)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 4 (20)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või elluviivad projektid – 3 (15)
• Toetuse osakaal - 70% Elukeskkonna meetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 30%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 25%
5. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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9. 2.2.2 Kogukondade investeeringud Vooremaa piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud nõutud dokumente, seirenäitajaid ja
hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Maaliste piirkondade jaoks tuleb lahendada
erinevate teenuste kättesaadavus kogukonnateenuste, transpordi ja IKT lahenduste abil.
Kogukonnateenuste osutamiseks toetada vajalike vahendite soetamist.
Tegevuspiirkonnas on mitmekesised looduslikud võimalused puhkemajanduse arendamiseks (järved,
metsad, voored, rabad jne), kuid vaja on parandada olemasolevat ja rajada uut tugiinfrastruktuuri (nt
tervise- ja matkarajad). Vajalik on välja töötada piirkondlikest eripäradest tulenevaid kohaspetsiifilisi
teenuseid ja tegevusi.
Strateegia meetme eesmärk: • Kogukonnas on kättesaadavad vajaduspõhised teenused, vahendid ja
taristu
• Tegevuspiirkonna eri piirkonnad on omanäolised ning pakuvad kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid.
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetile:
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• investeeringud kogukonnateenuste arendamiseks
• investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse,turismiteabesse ja
väikesemahulisse turismi infrastruktuuri
• uuringud ja investeeringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega
alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega
• külakeskuste korrastamine
• investeeringud piirkonna jaoks vajalike teenuste loomisse, tõhustamisse või laiendamisse ning
nendega seotud infrastruktuuri
• investeeringud väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse ja energia säästmisse
• Lairiba infrastruktuur
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja infrastruktuuri.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel. Ehitustegevuse puhul hinnapakkumine PRIA blanketil
• Investeeringu puhul maksumusega 1000 kuni 5000 euro käibemaksuta üks hinnapakkumus
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Kogukonnateenuse taotluse puhul äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
• Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
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Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma
35 000 eurot.
• Toetuse määr on: MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlbulikest tegevustest, ettevõtetel kuni 60%
abikõlbulikest tegevustest.
• Strateegiapõhisteks kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 % investeeringu
abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku
otsusega.
• Lairiba infrastruktuuri investeeringu puhul on toetuse määr kõigile taotlejatele 90%.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6B, 6C
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 20 ja 45.
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 2.2 indikaatorid ja sihttasemed:
• Projektide arv – 9 (45)
• Kogukonnateenuste projektide arv - 2 (2)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 4 (20)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või elluviivad projektid – 3 (15)
• Toetuse osakaal - 70% Elukeskkonna meetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 30%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 25%
5. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust.
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10. 2.2.3 Kogukondade investeeringud Peipsi piirkonnas
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud nõutud dokumente, seirenäitajaid ja
hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Maaliste piirkondade jaoks tuleb lahendada
erinevate teenuste kättesaadavus kogukonnateenuste, transpordi ja IKT lahenduste abil.
Kogukonnateenuste osutamiseks toetada vajalike vahendite soetamist.
Tegevuspiirkonnas on mitmekesised looduslikud võimalused puhkemajanduse arendamiseks (järved,
metsad, voored, rabad jne), kuid vaja on parandada olemasolevat ja rajada uut tugiinfrastruktuuri (nt
tervise- ja matkarajad). Vajalik on välja töötada piirkondlikest eripäradest tulenevaid kohaspetsiifilisi
teenuseid ja tegevusi.
Strateegia meetme eesmärk: • Kogukonnas on kättesaadavad vajaduspõhised teenused, vahendid ja
taristu
• Tegevuspiirkonna eri piirkonnad on omanäolised ning pakuvad kohaspetsiifilisi tooteid ja teenuseid.
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetile:
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• investeeringud kogukonnateenuste arendamiseks
• investeeringud puhkemajanduse infrastruktuuri avalikku kasutusse,turismiteabesse ja
väikesemahulisse turismi infrastruktuuri
• uuringud ja investeeringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega
alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega
• külakeskuste korrastamine
• investeeringud piirkonna jaoks vajalike teenuste loomisse, tõhustamisse või laiendamisse ning
nendega seotud infrastruktuuri
• investeeringud väikeinfrastruktuuri loomisse, tõhustamisse või laiendamisse, sealhulgas
investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse ja energia säästmisse
• Lairiba infrastruktuur
Meetmes on lubatud investeeringud põhivarasse ja infrastruktuuri.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel. Ehitustegevuse puhul hinnapakkumine PRIA blanketil
• Investeeringu puhul maksumusega 1000 kuni 5000 euro käibemaksuta üks hinnapakkumus
• Ehitise või rajatise puhul ehitusprojekt
• Kogukonnateenuse taotluse puhul äriplaan Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
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• Organisatsiooni tutvustus Jõgevamaa Koostöökoja blanketil
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: • Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma
35 000 eurot.
• Toetuse määr on: MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlbulikest tegevustest, ettevõtetel kuni 60%
abikõlbulikest tegevustest.
• Strateegiapõhisteks kogukonnateenuse arendamiseks antakse projektitoetust kuni 90 % investeeringu
abikõlblikest kuludest, kui projektitaotlus on vastu võetud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku
otsusega.
• Lairiba infrastruktuuri investeeringu puhul on toetuse määr kõigile taotlejatele 90%.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6B, 6C
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 20 ja 45
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Meetme 2.2 indikaatorid ja sihttasemed:
• Projektide arv – 9 (45)
• Kogukonnateenuste projektide arv - 2 (2)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 4 (20)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustavad või elluviivad projektid – 3 (15)
• Toetuse osakaal - 70% Elukeskkonna meetme vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 30%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutlikkus 25%
5. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust. "
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11. 3 Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Jah
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Muudetud nõutud dokumente, seirenäitajaid ja
hindamiskriteeriume
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Vajalik on panustada enam turismiettevõtjate
koolitusvõimalustesse ning toetada nende ühistegevust, ühisturundust ja teenuste kvaliteedi tõstmist,
sh turismiasjaliste võrgustiku arendamist. Maakonna maine on madal, kuna puudub tugev ühtne märk.
Oluline oleks toetada brändiloomist ja arendada turismivaldkonna inimeste turundusalaseid oskusi ja
teadmisi, toetada traditsiooniliste ürituste toimimist ning uute märgiliste ürituste algatamist. Maale
elama tulekuks toetada turundusalaseid algatusi.Vajalik on toetada ettevõtjate koostöövõrgustike
loomist ja arendamist ühise tootearenduse ja turunduse eesmärgil. Ettevõtlikkuse suurendamiseks
toetada koolituste, õppereiside läbiviimist ning mentorlust, sh tegevusi noorte ettevõtlikkuse
suurendamiseks.
Strateegia meetme eesmärk: • Tegevuspiirkond tervikuna on tuntud kui atraktiivne ja huvitav sihtkoht
külastajatele
• Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi ühistegevuse ja koostöö
• Noored on kogukonda kaasatud ning neile on loodud head eeldused omaalgatuse ja ettevõtlikkuse
kasvuks
• Toimiv ettevõtjate vaheline koostöö turunduse ja tootearenduse valdkonnas
Meede aitab kaasa maaelu arengut käsitleva liidu järgmistele prioriteetidele:
Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades)
Prioriteet nr 3 (toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise,
loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses)
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: • toimivate piirkonnaüleste suurürituste jätkamine ja uute algatamine (spordi-,
tantsu- ja laulupäevad, rahvapeod jms),
• maakonna mainekujundusega seotud tegevused
• maakondlike koostöövõrgustike ja klastrite arendamine
• maakonnaülene noortetegevus
• ühisprojektide algatamine ja arendamine• koolituste korraldamine ja oskuste omandamine
(valdkonnad: kohalik toit, turism, loomemajandus, puidu- ja metallisektor)
Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus, v.a koolituste korraldamine ja
oskuste omandamine. Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 2-4-aastase tegevuskava. Meede ei
või sisaldada investeeringuid põhivarasse ja infrastruktuuri. Investeeringud väikevahenditesse võivad
moodustada kuni 25% projekti abikõlbulikest kuludest.Ühisprojektide puhul on abikõlblikud koostöö
jooksvad kulud, sh projektijuhtimine kuni 20 % ühistegevuste eelarvest.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
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taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): •
Tegevuse puhul maksumusega üle 5000 euro käibemaksuta esitada kolm võrreldavat pakkumist ja
hinnavõrdlustabel
• Tegevuste puhul maksumusega 1000 kuni 5000 eurot käibemaksuta üks hinnapakkumus
* Tegevuse puhul maksumusega alla 1000 euro käibemaksuta esitada detailne eelarve ja võimalusel
hinnapakkumused või viited tegevuse maksumusele
• Organisatsiooni tutvustus
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: "• Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma
30 000 eurot.
• Toetuse määr on:
a) MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest,
b) ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest.
c) MTÜ/SA ja KOV kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest, kui
projektis kavandatud tegevus on suunatud ettevõtluse arendamiseks."
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 1B, 3A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artiklid 35 ja 14.
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: • Ühisprojektide arv - 6 (22)
• Tegevuspiirkonna eripära kasutamist soodustav või elluviivad projektid – 3 (10)
• Uuenduslike lahendustega projektide arv – 5 (15)
• Koolitusprojektide arv – 2 (10), koolitusel osalenute arv - 30 (100)
• Toetuse osakaal – 10% kogu meetmete vahenditest
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Kriteerium:
1. Projekti vastavus arengustrateegia ja meetme eesmärkidele 35%
2. Projekti mõju piirkonna arengule 20%.
3. Projekti teostatavus ja jätkusuutikkus 10%
4. Kaasatus 5%
5. Taotleja jätkusuutlikkus 10%
Taotluste hindamisel kasutatakse skaalat 0-4 punkti. Hindamiskomisjoni liikmete hinded iga
hindamiskriteeriumi kohta kajastatakse ühtse aritmeetilise keskmisena, mis korrutatakse läbi
kriteeriumi osakaaluga ning saadud tulemused summeeritakse koondhindeks. Hinnang taotlusele
loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,5. Investeeringuga seotud
projektide puhul võib hindamiskomisjon rakendada paikvaatlust
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12. 4 Koostööprojektide meede
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Ei
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Meetme vajadus on arendada turismi- ja
kohaliku toidu valdkonda ja tuua piirkonda rahvusvahelist kogemust.
Strateegia meetme eesmärk: • Tegevuspiirkond tervikuna on tuntud kui atraktiivne ja huvitav sihtkoht
külastajatele
• Kogukondade aktiivsus on suurenenud läbi ühistegevuse ja koostööMeede aitab kaasa maaelu arengut
käsitleva liidu järgmistele prioriteetidele:
Prioriteet nr 1 (teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades)
Prioriteet nr 6 (sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine)
Toetatavad tegevused: • rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine
• rahvusvaheliste-, ja koostööprojektide algatamine ja arendamine
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):
Tegevuskava, detailne eelarve, võimalusel välja tuua hinnapakkumused või viited hindade kujunemisele.
Taotlejaks saab olla Jõgevamaa Koostöökoda
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumsumma
30 000 eurot.
Toetuse määr on koostööprojektide ettevalmistamisel kuni 100% abikõlblikest tegevustest ning
koostööprojektide elluviimisel kuni 90% abikõlblikest tegevustest.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Artikkel 44.
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: • riigisiseste ja riigiväliste koostööprojektide
ettevalmistamine - 2 (6)
• riigisisesed ja riigivälised koostööprojektid - 2 (5)
• Toetuse osakaal – 3% kogu meetmete vahenditest, vajadusel suurendatakse summat tegevusgrupi
elavdamiskulude arvelt
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: Taotlused kinnitab tegevusgrupi üldkoosolek ja
esitatakse otse PRIAsse.
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