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Hindamine
-

Tehniline hindamine 14.10.-10.11.2021
Hindamiskomisjoni töö 10.11-17.11.2021
Projektitaotlejate esitlused 19-21.11.2021
Projektitaotluste paremusjärjestus 23.11.2021
Juhatuse kinnitus paremusjärjestusele 30.11.2021

Toetusmeetmed
2.1 Kogukondade ühisprojektid
2.1.1 Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa piirkonnas
2.1.2 Kogukondade ühisprojektid Vooremaa piirkonnas
2.1.3 Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas
3 Maakondlikud koostööprojektid ja koolitused
5.1 Ettevõtluse investeeringud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks
6.1 Kogukondade ühisprojektid COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks
6.2 Kogukondade investeeringud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse
puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid
Meetme eesmärgid
 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 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid

Meetme rakendamise vajadus
* Kogukonnateenuste väljatöötamiseks ja avalike teenuste delegeerimiseks
on vajalik viia läbi omavalitsuste ja kogukondade ühiskoolitusi
* Vajalik on tõsta kodanikeühenduste motivatsiooni ning killustatuse ning
koostöö puudumise vähendamiseks toetada koostööd sarnaste alade
tegijate vahel läbi ühisürituste, koolituste, õppereiside.
* Soodustada olemasolevate investeeringute suuremat kasutust
* Noortele tuleb võimaldada koolitusi ettevõtluse ja ühistegevuse
valdkondades, kasvatada neis teaduse ja tehnikahuvi läbi erinevate algatust
ning toetada noorte töö- ja ettevõtluslaagrite läbi viimist

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid
Meetmest 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

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid

Oluline!
• Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus.
Koostööpartnerid peavad eelnevalt koostama 1-4-aastase
tegevuskava. Lõpetatud hiljemalt 31.12.2024!
• 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 eelarvest.

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid
Meetme sihtgrupp
Taotlejaks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas
tegutsevad:
• mittetulundusühingud (sh kohalik tegevusgrupp)
• sihtasutused
• kohalikud omavalitsused
• Ettevõtjad

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid
Toetuse min summa on 1 000 eurot ja max 15 000 eurot
Toetuse määr on:
MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlblikest tegevustest,
Ettevõtetel kuni 60% abikõlblikest tegevustest
MTÜ/SA ja KOVidel kuni 60 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu
abikõlblikest kuludest, kui projektis kavandatud tegevus on suunatud
ettevõtluse arendamiseks

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh.
dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
-

Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro km-ta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel,
Investeeringu puhul alla 5000 euro km-ta üks hinnapakkumus kohta
Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega alla 1000 euro km-ta detailne
eelarve,
Organisatsiooni tutvustus ja projektijuhi CV

- Partnerite ühiste kavatsuste kokkulepe

Meede 2. Elukeskkond
alameede 2.1. Kogukondade ühisprojektid
• Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Kriteerium ja selle osakaal
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.
Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on
vähemalt 2,5

Meede 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused
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 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused
Meetme rakendamise vajadus
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.

Meede 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused
Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:


toimivate 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)

Meede 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused

Oluline!
• Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus
(v. a.koolitusprojektid). Koostööpartnerid peavad eelnevalt
koostama 1-4-aastase tegevuskava. Lõpetatud hiljemalt
31.12.2024!
• 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 eelarvest.

Meede 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused

Meetme sihtgrupp
•
•

Taotlejaks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas
tegutsevad:
Mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad

Toetuse min summa on 1 000 eurot ja max 15 000 eurot.

Toetuse määr on:
• Toetuse

määr on: MTÜ/ SA ja KOV kuni 90% abikõlbulikest tegevustest,
ettevõtetel kuni 60% abikõlbulikest tegevustest.

Meede 3. Maakondlikud ühisprojektid ja koolitused
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale
(sh. dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse
esitamisel)
-

Investeeringu või tegevuse puhul üle 5000 euro km-ta kolm võrreldavat
pakkumust ja hinnavõrdlustabel,
- Investeeringu puhul alla 5000 euro km-ta üks hinnapakkumus kohta
- Investeeringu või tegevuse puhul maksumusega alla 1000 euro km-ta
detailne eelarve,
- Organisatsiooni tutvustus ja projektijuhi CV

- Partnerite ühiste kavatsuste kokkulepe

Mitteabikõlblikud kulud
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda
selle tagastamist käibemaksuseaduse alusel;
3) sularahamaksed;
4) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu
finantsteenusega seotud kulu;
5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud;
6) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral
menetluskulud;
7) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele ja
kingitustele
8) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses tasutav
maks;
9) eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning
kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või
projektijuht on ametnik või avalikus teenistuses töötav töötaja või riigi
või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse töötaja, kelle
tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega

Mitteabikõlblikud kulud
13) kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande asendamiseks
tehtud kulud;
14) kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I ja II peatükis nimetatud
meetmete ning sama määruse artiklites 60 ja 61 sätestatud
nõuetega;
15) projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud üldkulud,
välja arvatud ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti
projektijuhtimisega seotud otsesed personalikulud ja kaudsed
kulud;
16) ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed
kulud, kui projektitoetuse taotleja on kohaliku omavalitsuse üksus
või põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseum;

Mitteabikõlblikud kulud
17) ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti elluviimisega seotud
projektijuhtimise otsesed personalikulud, mille maksumus ületab
20 protsenti ühis-, teadmussiirde- ja koostööprojekti
projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas
projektijuhi brutotunnitasu, mis ületab kümmet eurot;
21) ühis- ja koostööprojektis osaleva selle partneri kulud, kes ei
ole taotleja;
23) muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringu
tegemisega otseselt seotud.

5.1 Ettevõtluse investeeringud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks
Antud meede on ellu kutsutud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi negatiivsete tagajärgedega
toimetulemiseks ettevõtluse valdkonnas.
Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
•

ettevõtjate investeeringud internetiühenduse (vähemalt 30Mbit/s üles- ja 30Mbit/s
allalaadimise kiirusega) loomiseks ja tõhustamiseks,

•

hoonesiseste internetivõrkude loomiseks,

•

elektrigeneraatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuga seotud elektrisüsteemide
väljaehitamiseks,

•

õhupuhastusseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks,

•

veebipõhiste koosolekute ja kaugtöö korraldamiseks ning läbiviimiseks vajalike
tehniliste vahendite soetamiseks.

Taotlejaks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad:
Ettevõtjad, mittetulundusühingud (sh kohalik tegevusgrupp), sihtasutused, kohalikud
omavalitsused
Toetuse maksimaalsed suurused ja määrad
Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 10 000 eurot. Toetavate tegevuste nr
1 ja 2 maksimumtoetuse määraks on 5000 eurot. Toetuse määr on: Ettevõtetel, MTÜ/ SA ja KOV
kuni 60% abikõlblikest tegevustest.

6.2 Kogukondade investeeringud COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks
Antud meede on ellu kutsutud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi negatiivsete tagajärgedega
toimetulemiseks ettevõtluse valdkonnas.
Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
•

kogukondade investeeringud internetiühenduse (vähemalt 30Mbit/s üles- ja 30Mbit/s
allalaadimise kiirusega) loomiseks ja tõhustamiseks,

•

hoonesiseste internetivõrkude loomiseks,

•

elektrigeneraatorite soetamiseks ja kasutuselevõtuga seotud elektrisüsteemide
väljaehitamiseks,

•

õhupuhastusseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks,

•

veebipõhiste koosolekute ja kaugtöö korraldamiseks ning läbiviimiseks vajalike
tehniliste vahendite soetamiseks.

Taotlejaks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad:
Ettevõtjad, mittetulundusühingud (sh kohalik tegevusgrupp), sihtasutused, kohalikud
omavalitsused
Toetuse maksimaalsed suurused ja määrad
Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 10 000 eurot. Toetavate tegevuste nr
1 ja 2 maksimumtoetuse määraks on 5000 eurot. Toetuse määr on: MTÜ/ SA ja KOV kuni 90%
abikõlblikest tegevustest.

6.1 Kogukondade ühisprojektid COVID-19 haigust põhjustava
koroonaviiruse puhangust tingitud mõjuga tegelemiseks
Antud meede on ellu kutsutud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisi negatiivsete tagajärgedega
toimetulemiseks kogukondade elavdamise valdkonnas. Vajalik on tõsta kodanikeühenduste
alanenud motivatsiooni ning killustatuse ja koostöö puudumise vähendamiseks toetada
kogukonnaliikmete ühistegevusi läbi ühisürituste, koolituste, õppereiside. Soodustada
olemasolevate investeeringute (külakeskuste, -platside, spordirajatiste jne) suuremat kasutust.
Meetmest toetatakse järgmisi tegevusi:
• piirkonnapõhine koostöö ja kogemuste vahetamine ning ühistegevused
• kogukondadele ja kogukonna identiteedi hoidmisele suunatud tegevused
Toetuse taotlemise eelduseks on vähemalt 2 osapoole ühistegevus. Koostööpartnerid peavad
eelnevalt koostama 1-4-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.
Taotlejaks võivad olla Jõgevamaa Koostöökoja tegevuspiirkonnas tegutsevad:
mittetulundusühingud (sh kohalik tegevusgrupp), sihtasutused ja kohalikud omavalitsused
Toetuse miinimumsumma on 1 000 eurot ja maksimumtoetus 10 000 eurot. Toetuse määr on:
kuni 90% abikõlblikest tegevustest.

Meetmete eelarve 2021 – II taotlusvoor
Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa
piirkonnas (meede 2.1.1): 16784 eurot;
Kogukondade ühisprojektid Vooremaa
piirkonnas (meede 2.1.2): 37347 eurot;
Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas
(meede 2.1.3): 9218 eurot;
Maakondlike ühisprojektide ja koolituste
meede (meede 3): 26586 eurot;

• COVID taastevahendite rahastus:
Kogukondade ühisprojektid Põltsamaa
piirkonnas (meede 6.1.1): 7295 eurot;
Kogukondade ühisprojektid Vooremaa
piirkonnas (meede 6.1.2): 16230 eurot;
Kogukondade ühisprojektid Peipsi piirkonnas
(meede 6.1.3): 4006 eurot;

COVID taastevahendite rahastus:

Kogukondade investeeringud Põltsamaa
piirkonnas (meede 6.2.1): 21990 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Põltsamaa
piirkonnas (meede 5.1.1): 29285 eurot;

Kogukondade investeeringud Vooremaa
piirkonnas (meede 6.2.2): 48928 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Vooremaa
piirkonnas (meede 5.1.2) 65159 eurot;

Kogukondade investeeringud Peipsi
piirkonnas (meede 6.2.3): 12076 eurot;

Ettevõtluse investeeringud Peipsi piirkonnas
(meede 5.1.3) 16083 eurot;

Täname tähelepanu eest ja
edu taotlemisel!
www.jogevamaa.com
info@jogevamaa.com
+ 372 5307 0870 Kaire Kaasik
+372 5230 969 Jako Jaagu

