Meede 1.4. Puhas Pandivere
Meetme
eesmärk:

Toetatavad
tegevused:

Soodustada
tegevuspiirkonna
ettevõtjate
integreerimist
ja
keskkonnasäästlikumat majandamist. Ettevõtetes toetatakse alternatiivenergia
kasutusele võtmist, CO2 vähendamist, nitraaditundliku ala kaitsemeetmeid,
ühiseid integreerimise projekte, mis panustavad puhta vee kvaliteedi tagamisse
Pandivere Riiklikul Veekaitsealal.
 Kohalikul ressursil baseeruva alternatiivenergia kasutuselevõtmine (sh
teadlikkuse tõstmine; biomassi, hakkepuidu, energiavõsa, tuule jms
kasutuselevõtmine energiatootmiseks jms).
 Toodangu töötlemise ja väärindamise edendamine (kus toodang läheb
lõpptarbimisse) (st et ei toetata otseselt põllumajanduslikku tootmist nt
kasvatamine, traktori ostmine).
 Ettevõtete investeeringud turundus- ja müügitegevusse.
 Erinevate toodete ja teenuste otseturundamisele suunatud tegevuste
algatamine (taluturud, toiduvõrgustikud jms).
 Vajaliku infrastruktuuri rajamine keskkonnasäästlikumaks
majandamiseks (sh sõnniku- ja lägahoidlad jms).
 Ettevõtete toodete eristamine teistest sarnastest toodetest ja oma toodete
erilisuse parem tutvustamine tarbijatele (toidukvaliteedikava välja
töötamine, selle olulisusest teavitamine jms).
 Ettevõtete ühised projektid ülalnimetatud tegevuste elluviimisel.

Mõju Keskkonnasäästlike meetmeid rakendanud ettevõtete arv
indikaatorid:  Eesmärk: vähemalt 8 ettevõtet perioodis
 Allikas: Projekti aruanded
 Integreeritud ettevõtete arv
 Eesmärk: vähemalt 8 ettevõtet perioodis
 Allikas: Projekti aruanded
Väljund- ja  Toetatud projektide arv
tulemus Eesmärk: vähemalt 4 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
 Toetatud integreerimisele suunatud projektide arv
 Eesmärk: vähemalt 2 toetatud projekti taotlusvoorus
 Allikas: Projektitaotlused
 Toetatud keskkonnasäästlikumale majandamisele suunatud projektide arv
 Eesmärk: vähemalt 2 toetatud projekti taotlusvoorus
 Allikas: Projektitaotlused
Toetuse
 Taotluse esitamise tähtajaks vähemalt 12 kuud tegutsenud mikro- ja
saajad
ja
väikeettevõtted, kelle tegevuskohaks on Pandivere koostööpiirkond.
nendele
 Kohalikud omavalitsused.
 Mittetulundusühingud ja sihtasutused.
esitatavad
 Taotlejal võib taotluse esitamise tähtajaks olla lõpetamata kuni 1 meetme
nõuded:
1.4 projekt, v.a MTÜ PAIK.
 Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
Toetuse
 Maksimaalne toetuse suurus on 14 000 EUR.
suurus
ja  Toetuse määr on äriühingust ja füüsilisest isikust ettevõtjate puhul 60%,

määr:
Meetme
sihtpiirkonnad
(EAFRD
prioriteet):
Hindamiskriteeriumid:

mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste puhul 90%.
1A, 5C, 6A, 6B art 14, 19, 10, 35

Vt pt 5.3.

