LEADER PROJEKTITOETUSE
TAOTLEMINE

2017 II TAOTLUSVOOR

2017

LEADER PROGRAMMI ALUSED
•

Toetust saavad projektid, mis aitavad kaasa
strateegia meetmes toodud EL prioriteetidele, mis
on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5

•

Mõisted – tegevusgrupp
projekt (investeering)
teadmussiirde projekt,
ühisprojekt,
koostööprojekt

MÕISTED
•
•
•

•

•

•

Tegevusgrupp – Leader tegevusgrupp Võrumaa
Partnerluskogu
Projekt – investeeringud ( inventar, seadmed, masinad,
ehitised, taristud, mootorsõidukid).
Mitteinvesteeringuteks ehk pehmete tegevuste elluviimiseks
saab projektitoetust taotleda, kui need on osa teadmussiirde
projektist, ühisprojektist või tegevusgruppide omavahelisest
koostööprojektist.
Teadmussiirde projekt - koolitus- ja teavitustegevused
tegevusgrupi tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks.
Seda saab taotleda koolituse ja/või teavitustegevuse
teostaja.
Ühisprojekt – kahe või enama juriidilise isiku poolt
elluviidav projekt, millel on vähemalt 2-4 aastane
tegevuskava.
Koostööprojekt – taotleja saab olla vaid Võrumaa
Partnerluskogu. Projekti kinnitab üldkoosolek. Ei
konkureeri teiste projektidega, on toetatav eraldi
eelarverealt.

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA
TOETUSMEETMED

Võrumaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020
sisaldab kolme meedet:
1.
2.
3.

Küla- ja kultuurimeede
Ettevõtluse meede
Riigisisese- ja väliskoostöö meede

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA
TOETUSMEETMED JA NÕUDED TAOTLEJALE

Meetmete ühised nõuded:
• Taotlejaks võib olla ettevõtja, sihtasutus,
mittetulundusühing ja kohalik omavalitsus.
• Taotleda ei saa seltsingud.
• Projektitoetuse abil tehtav investeering peab jääma
tegevuspiirkonda ja/või selle kasusaajad peavad olema
tegevuspiirkonna elanikud.
• Toetatakse projekte, millele hindamiskomisjoni poolt
antud keskmine hinne on 2,5 või enam hindepunkti.

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA
TOETUSMEETMED JA NÕUDED TAOTLEJALE
•

Nõuded toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele (sh nõuded esitatavatele
dokumentidele) tulenevad LEADER meetme rakendusmäärusest ja
Võrumaa Partnerluskogu poolt kehtestatud projektitaotluse esitamise
tingimustest ja korrast, mis sisaldab ka tegevusgrupile esitatava
projektitaotluse taotlusvormi.

•

Teadmussiirde projekti puhul tuleb esitada toetuse taotleja koolituste
korraldamise kogemuse kirjeldus ja koolitaja CV.

•

MTÜ liikmete nimekiri ja eelmise majandusaasta tulude jaotus, milles
nähtub avaliku sektori toetuse osakaal (riik, KOV, muu avalik-õiguslik
juriidiline isik).

•

Ettevõtja puhul 2016.a. majandusaasta aruanne.

•

Ühisprojekti puhul tuleb esitada eraldi vorm (PRIA ja Võrumaa
Partnerluskogu kodulehel).

•

Toetuse saajal on kohustus esitada koos lõpparuandega ehk viimase
maksetaotlusega ka lühiankeet projekti tulemuslikkuse kohta, kus ta
hindab projekti indikaatorite kvantitatiivseid näitajaid.

MEEDE 1 KÜLA- JA KULTUURI MEEDE
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine
•

•

Olemas on oskused ja teadmised ning tehniline võimekus
kogukonnateenuste pakkumiseks
Külakogukondade avalikuks kasutuseks mõeldud hooned on
renoveeritud energia- ja tervisesäästlikult

Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö
•

•

Tegevuspiirkonna elanikud on aktiivsed ja motiveeritud ning
hindavad võrumaiseid traditsioone ja oskusi
Noored panustavad kogukonnaellu, nad on aktiivsed, kodukohta
hindavad ja ambitsioonikad

.

ALAMEEDE 1.1 KÜLAKOGUKONDADE ARENDAMINE

Toetatakse:
•

•

•

•

•

Kogukonnateenuste pakkumiseks vajalikud väikeinfrastruktuuri
investeeringud;
Ehituslik projekteerimine, muinsuskaitse eritingimuste
koostamine, keskkonnamõjude hindamine, ehitusjärelevalve (koos
ehitusega) jms;
Avalikuks kasutamiseks mõeldud hoonete ja rajatiste energia- ja
tervisesäästlik rekonstrueerimine, remontimine, parendamine,
rajamine ja ehitamine;
Avalike teenuste (k.a. vaba aja tegevused ja kultuur) ja
funktsioonide täitmiseks vajalikud investeeringud;
Uuringud, mis on seotud külade ja maapiirkondade
kultuuripärandi säilimise, taastamise ja selle kvaliteedi
parandamisega (taotleda saab ka üksiktaotleja)

ALAMEEDE 1.1 KÜLAKOGUKONDADE
.

ARENDAMINE
•
•

•

•

•
•

Meetme sihtgrupp: MTÜ, SA, KOV
Toetuse maksimaalne määr on kuni 90% abikõlblikest
kuludest.
Infrastruktuuriinvesteeringute toetuse taotlemisel
toetuse määr kuni 60% abikõlbulikest kuludest.
Mootorsõiduki ja maastikusõiduki ostmiseks ja
liisimiseks projektitaotlemise korral antakse toetust
kuni 30% investeeringu abikõlbulikest kuludest.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on
40 000 eurot ja minimaalne toetussumma ühe projekti
kohta 1 500 eurot.

ALAMEEDE 1.2 KOHALIKU KULTUURIPÄRANDI
SÄILITAMINE LÄBI ÜHISKOOSTÖÖ

Toetatakse:
•
Kohalikul kultuuri- ja ajaloopärandil ja traditsioonidel
põhinevate ürituste korraldamine;
•
Koolituste, õpitubade korraldamine sh koolituste ja õpitubade
tarbeks vahendite soetamine;
•
Põhitegevuseks vajalike vahendite ja seadmete soetamine;
•
Rahva ja tervisespordi propageerimine;
•
Piirkondlike koostöövõrgustike ja partnerluste väljaarendamine;
•
Kohalikku arengut käsitlevate uuringute, analüüside ja
strateegiate koostamine;
•
Kohalikke piirkondi tutvustava infomaterjali ja trükiste
koostamine ja avaldamine
•
Tegevuspiirkonna mainekujundus
•
Tegevuspiirkonna organisatsioonide koolitamine ja õppereiside
korraldamine

ALAMEEDE 1.2 KOHALIKU KULTUURIPÄRANDI
SÄILITAMINE LÄBI ÜHISKOOSTÖÖ
•
•

•

•

Meetme sihtgrupp: MTÜ, SA, KOV
Toetuse määr kuni 90 % projekti abikõlbulikest
kuludest
Ühisprojekti raames saab toetust küsida 2-4
aastase tegevuskava alusel.
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on
30 000 eurot ja minimaalne toetussumma ühe
projekti kohta 5 000 eurot.

VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA
TOETUSMEETMED
•

•

•

•
•
•
•
•

Leader meetme määruse nõude kohaselt teavitame vooru
avamisest 4 nädalat ette.
Küla- ja kultuuri meetme taotlusvoor on avatud 18.09 –
26.09.2017.a.
Kodulehelt www.voruleader.ee leiate koos vooru avamise
teatega ka järgmise info:
link e-pria lehele
meetmelehed
taotlusvorm
hindamiskriteeriumid
toetusmeetmete taotlemise ja hindamise kord

PROJEKTITAOTLUSE ESITAMINE
•
•

•

•

•

•

Esitatud dokumendid peavad olema veatud.
Tegevusgrupp kontrollib taotluse vastavust strateegiale ja
rakenduskava meetmelehtedele (taotlusvormil).
Kui taotluses on puudu mõni nõutud dokument või
dokument ei ole nõuetekohane, saadame taotluse taotlejale
tagasi täienduste tegemiseks.
Kui taotleja ei tagasta taotlust või ei lisa tähtajaks
nõuetekohast dokumenti, jätab tegevusgrupp taotluse
hindamata ja edastab selle PRIAle märkega, et seda ei ole
võimalik hinnata.
Kui taotlus ei vasta strateegiale ja meetmete nõuetele,
jätab tegevusgrupp taotluse hindamata.
PRIA kontrollib ainult nende projektitaotluse taotlejate
nõuetele vastavust, kelle projektitaotlused kuuluvad
paremusjärjestuse kohaselt projektitoetuseks ettenähtud
vahendite piires täielikule või osalisele rahuldamisele.

PROJEKTITAOTLUSE ESITAMINE
•

•
•

•

•

•

•

2017 aasta II taotlusvooru küla- ja kultuuri meetme
projektitaotlused esitatakse vana e-PRIA kaudu
Tegevusgrupp menetleb projektitaotlusi 60 tööpäeva
Tegevusgrupp
edastab
kõik
projektid
koos
hindamiskomisjoni ja otsustusorgani protokolliga PRIAle.
Taotleja saab e-PRIAlt vastavasisulise teate, et tema taotlus
on edastatud PRIAle. See sisaldab teavet, kas tegevusgrupp
tegi projekti rahuldamise või rahuldamata jätmise
ettepaneku.
Taotleja võib päev pärast teate saamist omal riisikol
alustada projekti elluviimist.
PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja esitatud
andmete õigsust. Taotluse rahuldamise või rahuldamata
jätmise otsuse teeb PRIA (60 tööpäeva)
Väljaspool taotluste vastuvõtu aega laekunud taotlusi ei
menetleta.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
•

•
•

•

Taotlejal ei tohi olla maksuvõlga taotlemise ajal ja ka
maksetaotluse esitamise ajal. Kui taotlejal on taotluse
esitamise ajal maksuvõlg, teeb PRIA mittemääramise
otsuse.
Võlaks ei loeta alla 10 eurost võlga ja ajatatud makseid.
MTÜ-d ja SA-d peavad esitama liikmete nimekirja ja
tulude tabeli, sest PRIA-l on tarvis tuvastada riigihanke
kohustus ja kui suur on KOV osalus.
Riigihanke kohustust kontrollitakse taotluse esitamisele
eelnenud majandusaasta andmete alusel.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
•
•
•
•

•

•

Taotlusega koos ei pea enam hinnapakkumisi
esitama.
Projektitoetuse taotlus esitatakse eelarvepõhiselt
Hinnapakkumised ja pakkumiskutsed tuleb
esitada koos esimese maksetaotlusega.
Nüüdsest on nõutud ka pakkumiskutsed.
KTG-l on õigus LEADER määruse nõudeid
kitsendada ja hinnapakkumisi ka taotlemisel
küsida, võetakse arvesse projekti hindamisel.
Kui investeeringuobjektiks olev inventar on
kantud
PRIA
hinnakataloogi,
ei
pea
hinnapakkumist esitama. Tuleb taotlusel märkida,
et eelarve on arvestatud vastavalt kataloogis
toodule: https://epria.pria.ee/epria2/#/hinnakataloog/valideeritud

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
Pakkumiskutsed ja hinnapakkumised
• Koos
iga hinnapakkumisega tuleb esitada ka
pakkumiskutse, milles on näha taotleja poolt pakkujale
esitatud spetsifikatsioon.
• Kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui käibemaksuta
maksumus ületab 5 000 €.
• Üks hinnapakkumine, kui käibemaksuta maksumus
jääb vahemikku 100 – 5 000 € või kui on selles
valdkonnas vaid üks pakkuja.
• Kui investeeringu käibemaksuta maksumus ületab
1 000 €, ei tohi taotleja ja pakkuja olla nö seotud
osapooled.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
•

•

Kui tegemist on kogukonnateenuse projektiga, millele
taotletakse toetust rohkem kui 60%, tuleb projekt
heaks kiita tegevusgrupi üldkoosoleku poolt.
Kõik tegevusgrupi enda projektid peab kinnitama
üldkoosolek.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
EHITAMINE
•

•

•
•

•
•
•

Kavandatava ehitise puhul tuleb taotlemisel esitada ehituse
maksumuse eelarve töödeldava Excel tabelina. Tabel on
kätesaadav:
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/leader/leader_projektit
oetus_2014/
Ehitise, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000
eurost, väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti
seletuskirjaga.
Ehitise, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro,
väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga
Ehitise puhul peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on
nõutav ehitusseadustiku kohaselt ja see peab olema
ehitusregistris kättesaadav esimese maksetaotluse esitamisel.
Kui KOV leiab, et ehitusluba või teatist pole tarvis, tuleb KOVil
anda taotlejale vastavasisuline kaaskiri.
Kui investeeringuks on ehitus, peab projekti lõppedes olema
ehitis kasutatav.
Näide: lubatud on, et esimese projektiga renoveeritakse ehitise
esimene korrus ja teise projektiga teine korrus. Oluline on, et
pärast esimese projekti teostamist on esimene korrus
otstarbelises kasutuses.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
Toetus ehitamiseks võib sisaldada:
• kuni 3% ehitustööde maksumusest
omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve
tegemiseks
• kuni 10% ehitustööde maksumusest
projekteerimistöödeks
• ehitise projekteerimistöid eraldiseisva projektina ei
toetata

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
Maastikusõiduki või mootorsõiduki soetamine:
• Maastikusõiduki ja mootorsõiduki ostmine on abikõlblik,
kui taotlejaks on ettevõtja, MTÜ või sihtasutus, toetuse
määr 30%
• Kohalik omavalitsusüksus ei saa toetust mootorsõiduki
ostmiseks ega liisimiseks
• Maastikusõiduki või mootorsõiduki sihtotstarve peab
olema tegevusgrupi tegevuspiirkonnas teenuste osutamine
• Toetust ei saa sõiduauto ostmiseks ega liisimiseks
• Kasutatud masinat või seadet võib osta, kui taotlejaks on
ettevõtja, MTÜ või sihtasutus. Tingimused – ei ole sellele
varem toetust saadud, ei ole kallim uue seadme
turuväärtusest, kasutusiga on vähemalt viis aastat.
Võrdluseks tuleb lisada samaväärse uue seadme
hinnapakkumine.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
•

•

•

•

Ehitis, mida renoveeritakse või kuhu paigaldatakse
seade või inventar või kus hoitakse mootorsõidukit,
peab olema taotleja oma või antud õiguslikul alusel
tema omandisse vähemalt viieks aastaks arvates PRIA
poolt viimase toetuseosa väljamaksmisest.
Kahe aasta jooksul alates toetuse määramisest peab
inventar, masin, seade, ehitis vm investeering olema
sihipärases kasutuses.
Investeeringuobjekt peab olema sihipärases kasutuses
vähemalt viis aastat arvates viimase toetusosa
väljamaksmisest.
Kui eeltoodud nõuded on täitmata, võib PRIA jätta
toetuse väljamaksmata või tagasi nõuda.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE
•

•
•
•
•

MTÜ või sihtasutus võib projekti omaosalust katta
ka vabatahtliku tasustamata tööga.
Lubatud kuni 9% omafinantseeringust.
Töö tegija tunnitasu määr kuni 4 € tund.
Seadme, masina, sõiduki kasutamine kuni 8 € tund.
Vabatahtliku töö päeviku vorm on PRIA veebilehel.

NÕUDED TOETUSE TAOTLEJALE

Taotluse esitamine e-PRIA (vana-PRIA) keskkonda
• Projektitaotluse puhul ei täideta ühisprojekti ja
koostööprojekti osa.
• Jälgige, et PRIA taotlusel oleks õige e-aadress, sest
kõik teavitused ja kirjad saadetakse sellele
aadressile.
• Taotluse e-priasse sisestamise juhend on
kättesaadav tegevusgrupi kodulehel.
• E-pria kaudu esitatakse ka kõik maksetaotlused.
• Projekt tuleb ellu viia kahe aasta jooksul arvates
PRIA otsusest

TÄHELEPANEKUID

Projekti pealkiri olgu informatiivne lakooniline, mitte proosaline 

Näiteks – „Lihvimismasina ost“, „Lastehoiuteenuse
käivitamine“,
„Fassaadi uuendus ja kõnnitee rajamine“ jms

Pole just parim nimi –
„Edukas, sihikindel, usin, tubli, oodatud, organiseeritud,
rõõmus ja koostööaldis noortemalev teeb koduküla kauniks
läbi rohelise tara“

NÕUDED TOETUSE SAAJALE
Teavitamine:
• Kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või
tegevusega seotud veebileht, avaldatakse veebilehel
lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse
lühikirjeldus. Kui toetus ületab 10 000 eurot tuleb lisaks
eeltoodule kirjeldada ka toetuse tegevuse eesmärke ja
oodatavaid tulemusi.
• Leader sümboolika on sama, nagu eelmisel perioodil.
• Muutunud on EL lipu all olev tekst.
• Leader sümboolika on kättesaadav tegevusgrupi
kodulehel.

TÄHELEPANEKUID
Projekti pealkiri olgu informatiivne lakooniline, mitte proosaline
Näiteks – „Külahoone renoveerimine“,
„Lastehoiuteenuse käivitamine“,
„Fassaadi uuendus ja kõnnitee
rajamine“ jms
Pole just parim nimi –
„Sport – energiat ja tervist andev tegevus, mis
hoiab vaimu erksa“
Eelnev nõustamine kohustuslik

TÄNAME!
VÕRUMAA PARTNERLUSKOGU
WWW.VORULEADER.EE

TÄIENDAVAD KÜSIMUSED:
INFO@VORULEADER.EE

