Meede 1.2 Kasvav Pandivere
Meetme
eesmärk:

Suurendada tegutsevate ettevõtete konkurentsivõimet ning soodustada
ettevõtjate ja MTÜde omavahelise sünergia tekkimist uudsete toodete ja
teenuste pakkumiseks.

 Uudsete ja uute (piirkonnas puuduvate, uudsel tehnoloogial, nõudlust
omavate) kohalikel ressurssidel põhinevate teenuste / toodete
väljaarendamine, sh kohaliku toidu väärtustamine ja kogukonnateenuste
arendamine.
 Kohalike turismitoodete arendamine (sh majutus, toitlustus, aktiivse
puhkuse teenused jms).
 V ajaliku infrastruktuuri rajamine (sh hoonete kohandamine,
juurdepääsuteed, sideühendused jms).
 Tõestatud vajadusega uute toodete prototüüpide valmistamise ja
turutestimise toetamine.
 Kaugtöökohtade võimaluste loomine.
 Kohaliku toidu tootmise arendamine.
 Lühikese toidutarneahela arendamine tootjalt tarbijani (investeeringud
kohalikku toiduainete töötlemisse, transportimisse ja turustamisse).
 Lairiba internetiühenduse arendamine.
 Ettevõtete ja MTÜde vahelised ühistegevused eelnimetatud tegevuste
elluviimisel.
Mõju Toetatud ettevõtete käibe kasv /käibe muutus
indikaatorid:  Eesmärk: Käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul alates projekti
lõpetamisest
 Allikas: Taotlejate majandusaasta aruanded
 Paranenud konkurentsivõimega ettevõte arv (ettevõtete käibe kasvu alusel)
 Eesmärk: 10 ettevõtet, kelle konkurentsivõime on paranenud
 Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
 Ettevõtete lisandväärtuse kasv töötaja kohta
 Eesmärk: Lisandväärtus kasv töötaja kohta vähemalt 20% kahe aasta
jooksul alates projekti lõpetamisest
 Allikas: Taotlejate majandusaasta aruanded
 Taotlejate poolt pakutava brutopalga kasv
 Eesmärk: Brutopalga kasv 10% võrreldes taotluse esitamise hetkel esitatud
majandusaasta aruande baasaastaga
 Allikas: Taotlejate majandusaasta aruanded
Toetatavad
tegevused:

Väljund- ja  Toetatud projektide arv
tulemus Eesmärk: vähemalt 6 projekti taotlusvoorus
indikaatorid: Allikas: Projektitaotlused
 Esimese aasta (alates taotluste esitamise tähtajast) jooksul elluviidud
(lõpparuanne esitatud) projektid
 Eesmärk: aastas 45% projektidest on ellu viidud
 Allikas: Projektitaotlused
 Uute toodete/teenuste arv
 Eesmärk: vähemalt 14 uut toodet ja teenust ühes taotlusvoorus esitatud
projektide kohta
 Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
 Toetatud koostööprojektide arv
 Eesmärk: vähemalt 2 toetatud koostööprojekti taotlusvoorus
 Allikas: Projektitaotlused
 Loodud töökohtade arv
 Eesmärk: vähemalt 5 uut loodud töökohta ühes taotlusvoorus esitatud
projektide kohta
 Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring

Toetuse
saajad
ja
nendele
esitatavad
nõuded:
Toetuse
suurus
ja
määr:

 Taotluse esitamise tähtajaks vähemalt 12 kuud tegutsenud mikro- ja
väikeettevõtted ning MTÜ, kelle tegevuskohaks on Pandivere koostööpiirkond.
 Taotlejal võib taotluse esitamise tähtajaks olla lõpetamata kuni 1 meetme
1.2 või 2.1 projekt.
 Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 Maksimaalne toetuse suurus on 22 600 EUR ühe taotleja/partneri kohta.
 Toetuse määr on äriühingust ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul kuni 60%.
 I nvesteeringuid põllumajanduslikesse tegevustesse (art 17 Euroopa Parlamendi
ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 järgi), on toetuse määr kuni 50 %.
 Koguteenuste arendamisel on toetuse määr kuni 90%, projekti taotlus on heaks
kiidetud üldkoosoleku otsusega
 Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on toetuse määr
kuni 90%.

Meetme
sihtpiirkonnad
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