C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
2. Pandivere kultuuriküllane kodupaik
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Piirkonda iseloomustab rahvastiku vähenemine ja vananemine, avaliku sektori põhiteenuste kahanemine ja
erasektori teenuste ahenemine. Piirkonna kohaturunduse ja sotsiaalse arengu parandamiseks tuleb jätkata
tegevusi suurendades elanikkonna võimalusi teha koostööd nii piirkonna siseselt kui väljaspool ning korraldada
ühisüritusi kogukonnas.
Ühisprojekt viiakse ellu ühe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest
isikust ettevõtja poolt
3. Strateegia meetme eesmärk
Aidata kaasa üldise elukvaliteedi parandamisele ning piirkonna ühistegevuste aktiviseerimisele.
4. Toetatavad tegevused²
Piirkondlike ürituste festivalid, konverentsid, kontserdid, võistlused, temaatilised üritused korraldamine.
Huvitegevuse arendamine, erinevate sihtgruppide (sh noored) kaasamine.
Rohelise- ja säästva elulaadi propageerimine.
Piirkonna ühisturundamine: piirkonda tutvustavate materjalide koostamine ja väljaandmine,
teavitustegevused, siseriiklikel messidel osalemine.
Rahvusliku käsitöö propageerimine, sh käsitööoskuste arendamine, rahvusliku ja piirkondliku mälu säilitamine.

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab
projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Pandivere koostööpiirkonnas tegutsevad 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, MTÜ (sh PAIK), SA, kes on taotluse esitamise tähtajaks tegutsenud vähemalt 6 kuud ning
on registreeritud Pandivere koostööpiirkonda, KOV.
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 ja mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused; eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest
nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku)
toetuse osakaal. Taotlusvoorus võib taotleja esitada ühe taotluse va mtü PAIK. Projektitoetuse taotlejal ei tohi
taotlemise hetkel olla erinevates meetmetes pooleli rohkem kui üks projekt va mtü PAIK. (Pooleli,see tähendab,
et lõpparuanne on PRIAle esitamata)
Projekt peab vastama LEADER-meetme 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 kuni 15000 eurot (sh mtü PAIK kuni 30000 eurot) ja minimaalne 2000 eurot ühe
taotleja kohta.
Toetuse määr on äriühingutele kuni 60 %, MTÜ, SA kuni 90%, ettevõtlusalane projekt kuni 60% , KOV kuni 75%.
7. Viide sihtvaldkonnale
6B
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille eesmärkide
saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
6 art 35
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Toetatud projektide arv 3
Uute/ parendatud teenuste ja vabaajategevuste arv 3
Kaasatud organisatsioonide arv 6
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Hindamiskriteeriumid:
Osatähtsus %
Projektitegevuste
põhjendatus ning vastavus
eesmärkide ja sihttasemetega

Skaala
1-4
5-7

25
8-10
1-4

Projekti tegevuste mõju
piirkonnale.

35

5-7

Kirjeldus
Tegevus ei vasta meetme eesmärgile
Tegevus vastab meetme eesmärgile,
sihttasemeid täidab osaliselt
Tegevus vastab meetme eesmärgile ja
sihttasemetele
Tegevused omavad vähest mõju piirkonnale
Tegevused omavad keskmist mõju piirkonnale

8-10
Tegevused omavad suurt mõju piirkonnale

Taotleja suutlikkus projekti
ellu viia

10

1-4

Puudub selgus projektimeeskonna
suutlikkusest

5-7

Projektimeeskond on suuteline projekti ellu
viima

8-10
1-4

Panustamine LEADER
prioriteetidesse

10

5-7
8-10
1-4

Projekti teostatavus ja
eelarve selgus

5-7
20

Projektimeeskond on tõendanud oma väga
head suutlikkust
Projekt ei panusta LEADER prioriteetidesse
Projekt panustab ühte LEADER prioriteeti
Projekt panustab vähemalt kahte LEADER
prioriteeti
Puudub selgus projekti teostatavuse kohta,
eelarve tegevused ja kulud põhjendamata
Projekt teostatav, eelarve tegevused ja kulud
põhjendatud

8-10
Projekt teostatav, eelarve tegevused ja kulud
hästi põhjendatud

