C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
1. Kasvav Pandivere
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Piirkonna ettevõtlus- ja tööturu olukord: Piirkonnas on suur hulk inimesi, kes käivad piirkonnast
väljapoole tööle kuna piirkonnas ei ole piisavalt oodatud kvalifikatsiooniga töökohti ja vastavat
palgataset. Tegevuspiirkonna majandusliku toimetuleku parandamiseks on oluline toetada tegutsevaid
mikro- ja väikeettevõtteid:
- mitmekülgse ja jätkusuutliku konkurentsivõimelise ettevõtluse arendamine,
- turutõrke situatsiooni leevendamine (turutõrge: kui turg on "monopoliseeritud"või väike rühm
ettevõtteid omab märkimisväärset osa; kui kauba või teenuse tootmise tulemuseks on välismõju; kui kaup või
teenus on avalik hüve ) ,

-

uute lahenduste otsimine, innovatsiooni ja koostöö arendamine, rohelise- ja ringmajanduse
propageerimine, millised loovad eeldused tootearenduseks, teenuste kättesaadavuse ja
kvaliteedi parandamiseks ning töökohtade säilitamiseks ja uute töökohtade loomiseks.

3. Strateegia meetme eesmärk
Suurendada tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet, propageerida rohe- ja ringmajanduse arengut
ning soodustada ettevõtjate ja MTÜ-de omavahelise sünergia tekkimist toodete väärindamisel ning
teenuste pakkumisel. Aidata säilitada olemasolevaid töökohti ja luua uusi – tagada piirkonnas
elanikkonna kõrgema töötasuga tööhõive.
Olla sünkroonis piirkonna arendamise kavade ja pikemaajaliste eesmärkidega.
4. Toetatavad tegevused²
Ettevõtete konkurentsivõime parandamine, töökohtade säilitamiseks ja loomiseks vajalikud tegevused ja
investeeringud läbi toote väärindamise või teenuste arendamise, ettevõtte konkurentsivõime tõstmise.
Uudsete ja uute (piirkonnas puuduvate, uudsel tehnoloogial, nõudlust omavate) teenuste/toodete
väljaarendamine või olemasolevate väärindamine, sh kohaliku toidu väärtustamine.
Kohalike turismitoodete arendamine (sh majutus, toitlustus, aktiivse puhkuse teenused jms).
Rohe- ja ringmajandust propageerivad ja arendavad tegevused.
Vajaliku infrastruktuuri rajamine (sh hoonete või rajatiste kohandamine, juurdepääsuteed,
energiarajatised ja lahendused (va päikesepargid maapinnal) ning seadmete ja sisseseadete soetamine.
Kaugtöökohtade võimaluste loomine.
Kohaliku toidu tootmise arendamine. Lühikese toidutarneahela arendamine tootjalt tarbijani
(investeeringud kohalikku toiduainete töötlemisse ja turustamisse).
Ettevõtete ja MTÜde vahelised ühistegevused eelnimetatud tegevuste elluviimisel.
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida
peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)

Taotluse esitamise tähtajaks tegutsenud FIEd, mikro- ja väikeettevõtted (mikroettevõtted - kes annavad
tööd alla 10 (1-9) inimesele ja kelle aastane käive ja/või aastabilansi kogumaht on kuni 2 miljonit
eurot või väikeettevõtted - kes annavad tööd alla 50 (10-49) inimesele ja kelle aastane käive ja/või
aastabilansi kogumaht on kuni 10 miljonit eurot.)
- reaalse majandustegevusega vähemalt 12 kuud (enne taotluse esitamist) mille jooksul
minimaalne käibemaht 12000 eurot
ning MTÜd
- tegevusajaga vähemalt 6 kuud (enne taotluse esitamist), mille jooksul minimaalne käibemaht
vähemalt 6000 eurot
Taotleja tegevuskohaks on Pandivere koostööpiirkond, toetusega taotletavad investeeringud või tehtud
soetused asuvad Pandivere piirkonnas.
Taotleja kelle projektitaotlus ei ole viimase viie aasta jooksul (arvestades taotlusvooru avanemise
kuupäeva) saanud positiivset rahastamise otsust, peab olema läbinud PAIK büroo poolse
konsultatsiooni esitatava projektiaotluse osas taotlusvooru esmasest avalikust kuulutamisest kuni kaks
tööpäeva enne taotluste esitamise lõppemist.
Projektitoetuse taotleja vastab projektitoetuse saamiseks esitatavatele nõuetele, kui: ta vastab Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis nimetatud taotleja kohta
esitatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele; tal ei ole riikliku maksu võlga või tema
riikliku maksuvõla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille
tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas; ta ei ole saanud ega taotle samal ajal
sama tegevuse või investeeringuobjekti kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või
välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi; ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa
Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või
toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas; tema suhtes ei
ole algatatud likvideerimismenetlust ega kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti; tähtajaliselt asutatud
projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest.
Esitatavad dokumendid vastavalt Maaeluministri 23.10.2015 määruse 11 § 37 toodud nõuetele.
Taotlejal esitada järgmise 3 aasta prognoositav tegevuste kirjeldus tegevusgrupi poolt koostatud vormil.
Ehitustegevuse toetuse taotluse korral hinnapakkumise aluseks olev projektdokumentatsioon.
Taotlusvoorus võib taotleja esitada ühe taotluse. Projektitoetuse taotlejal ei tohi taotlemise hetkel olla
erinevates meetmetes pooleli rohkem kui üks projekt. (Pooleli, see tähendab, et lõpparuanne on PRIAle
esitamata)
Projekt peab vastama LEADER-meetme (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013
artikli 5 alusel) spetsiifilistele eesmärkidele (prioriteedid):
- Ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise
kaudu;
- Sotsiaalse kaasatuse edendamine, luues uusi töökohti, kaasates kohaliku strateegia ettevalmistamise
ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades teenuste kättesaadavust;
- Piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu tootmine;
- Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh. kogukonnateenuste
arendamisel;
- Kohaliku tasandi valitsemise parendamine erinevate poolte kaasamise kaudu
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Maksimaalne toetuse suurus on 60 000 eurot ja minimaalne 5 000 eurot ühe taotluse kohta.
Toetuse määr äri- ja mittetulundusühingu ja füüsilisest isikust ettevõtja puhul kuni 60%. Investeeringuid
põllumajanduslikesse tegevustesse (art17 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013
järgi), on toetuse määr kuni 50%.
Elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on toetuse määr kuni 90 %.

7. Viide sihtvaldkonnale
1A, 2A, 3A, 5C, 6A, 6B
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille
eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
1, 2, 3, 5, 6, art 14, 17, 20, 35
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Taotlusperioodil toetatud projektide koguarv 8
sh rohe- ja ringmajandust toetavaid projekte 4
Toetust saanud/arendatud ettevõtete arv 8
Säilitatud või loodud uusi töökohti 10
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Hindamiskriteeriumid:
Osatähtsus %
Projekti tegevuste põhjendatus
ning vastavus eesmärkide ja
sihttasemetega

Skaala
1-4
5-7

25
8-10
1-4
Projekti tegevuste mõju
piirkonnale sh vastavus
arengudokumentidele ja
planeeringutele.

8-10

Tegevused omavad suurt mõju
piirkonnale, ettevõte või tegevus
jätkusuutlik. Piirkonnale vajalik.
Puudub selgus
projektimeeskonna suutlikkusest.
Eelnevalt on esinenud probleeme
projektide elluviimisel.

35

10
8-10

1-4
10

Tegevus vastab meetme
eesmärgile ja sihttasemetele
Tegevused omavad vähest mõju
piirkonnale
Tegevused omavad keskmist
mõju piirkonnale ja ettevõtte
arengule

5-7

Panustamine LEADER
prioriteetidesse

Tegevus vastab meetme
eesmärgile, sihttasemeid täidab
osaliselt

5-7

1-4

Taotleja suutlikkus projekti ellu
viia

Kirjeldus
Tegevus ei vasta meetme
eesmärgile

5-7

Projektimeeskond on suuteline
projekti ellu viima
Projektimeeskond on tõendanud
oma väga head suutlikkust
projektide elluviimisel. On
tõendatud meeskonna
kompetents.
Projekt ei panusta LEADER
prioriteetidesse
Projekt panustab ühte LEADER
prioriteeti

8-10
1-4

Projekti teostatavus ja eelarve
selgus

5-7
20
8-10

Projekt panustab vähemalt kahte
LEADER prioriteeti
Puudub selgus projekti
teostatavuse kohta, eelarve
tegevused ja kulud
põhjendamata.
Projekt teostatav, eelarve
tegevused ja kulud põhjendatud
Projekt teostatav, eelarve
tegevused ja kulud
dokumentaalselt põhjendatud

