
C. STRATEEGIA MEEDE ¹ Kinnitatud 12.10.2021
 

Strateegia meetme nimetus
MEEDE 3

Koostöö ja ühistegevuse arendamine
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Antud meedet saab kirjeldada viie tegevussuunaga:

1. Uute teadmiste ja innovaatiliste tegevuste lisandumine ettevõtjate ja kogukondade
omavahelisele koostööle, uuenduslikke ja lisandväärtust loovate teenuste ja toodete
täiustamisele;

2. Parimate praktikate ja konkurentsivõime tõstmise kogemuse rakendamine võrumaise
kultuuripärandi ja kohalikku ressursi kasutamisel ettevõtluses ja teenuste arendamisel sh. noorte
ettevõtlikkuse arendamisel ja töökogemuse omandamisel;

3. Innovaatiliste ja uute oskuste lisandumine külakogukondade avalikuks kasutuseks mõeldud
hoonete renoveerimisel, kogukonnateenuste arendamisel, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
kasutamisel;

4. Uute koostööpartnerite ja uute teadmiste kaudu tegevuspiirkonna elanike ja ettevõtjate
aktiviseerimine ja motiveerimine.

5. Piirkonnaülene ja/või kohalike omavalitsuste ülene piirkondlik koostöö on muutumas järjest
olulisemaks erinevate probleemkohtade lahendamisel ning suurema mõju saavutamisel.
Koostöine tegevus eeldab olulist ressurssi ja panustamist koostöö/võrgustikupõhise tegevuse
juhtimisel, eestvedamisel.

Strateegia meetme eesmärk
Tegevuspiirkonna ettevõtjad ja kogukonnad kasutavad koostöös saadud uusi teadmisi ja oskusi, on
innovaatilised ja kasutavad parimate praktikate kogemust omavahelises koostöös, teenuste ja toodete
arendamisel, kohaliku ressursi ja kultuuripärandi kasutamisel.
Toetatavad tegevused ²
1. Ühisturustamine (koostöö katuseorganisatsioonide ja ettevõtjate liitude kaudu) ühiselt teenuste

pakkumiseks.
2. Lairiba ühenduste parandamine
3. Ettevõtjate tugisüsteemi loomine ja rakendamine.
4. Tegevuspiirkonna üleste tegevuste korraldamine/arendamine
5. Põhitegevuseks vajalike vahendite ja seadmete soetamine, mille kasutusiga on vähemalt 5 aastat

(kooskõlas sihipärase kasutuse nõudega).
6. Kohalikku arengut käsitlevate uuringute, analüüside ja strateegiate koostamine.
7. Piirkonnaüleste infomaterjalide ja trükiste koostamine ja avaldamine.
8. Meetme raames toetatakse tegevusi, mis on seotud nii riigisiseste kui ka riigiväliste

koostööprojektide (sh. koostööprojektid kolmandate riikidega) elluviimisega, kui taotlejaks on
Võrumaa Partnerluskogu.

9. Riigiväliste koostööprojektid on toetatavad ka ettevalmistamise kulud sh. on toetavad tegevused:
uuringud, analüüsid, konsultatsioonid, infomaterjalide väljaandmise kulud, personali- ja üldkulud
sh. projektjuhtimine, tõlkekulud, seminaride, õppepäevade jms,  ürituste korraldamise kulud, reisi –
ja transpordikulud ning muud kulud, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 1303/2013 artiklitega 65-71 ja määruse (EL) nr. 1305/2013 artiklitega 60-63, kui taotlejaks
on Võrumaa Partnerluskogu.

Meetme sihtgrupp
MTÜ, SA; KOV, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu
Nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale



MTÜ, SA, KOV saavad meetmest toetust taotleda piirkonnaülese tegevuse teostamiseks läbi
ühisprojekti.

Võrumaa Partnerluskogu saab taotlusi esitada jooksvalt ja tegevusgrupi projektitaotluste esitamise otsus
võetakse vastu Võrumaa PK üldkoosolekul.
Meetme tegevused tuginevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013
artiklitele
Artikkel 44; 35;14, 20; 17; 45,19
Abikõlblikud kulud
Vastavalt maaelu ministri määruse 24.05.2021 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER
projektitoetus“ §30 alusel:

(1) Toetatava tegevuse või investeeringu abikõlbliku kulu moodustavad tegevuse elluviimiseks või
investeeringu tegemiseks vajalike kulude maksumus, sealhulgas omanikujärelevalve, muinsuskaitselise
järelevalve tegemise maksumus kokku kuni 3 % investeeringuobjekti ehitustööde abikõlblikust
maksumusest ning kavandatava ehitise projekteerimistööde maksumus kuni 10% investeeringuobjekti
ehitustööde abikõlblikust maksumusest ning abikõlbliku tegevuse või investeeringu tähistamiseks
vajalike sümbolite maksumus.

(2) Projektitoetuse abikõlbulikud kulud:
1. Ehituse ehitamise ja parandamise kulud
2. Veevarustus- kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise,

uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu ja sissepääsutee ehitamise kulud ning
nende juurde kuuluvate seadmete ostmise, liisimise ja paigaldamise ja vastava võrguga liitumise
(edaspidi koos taristuinvesteering) kulud.

3. Masina, seadme sisseseadme või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud,
sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine;

4. Infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;
5. Teostatavusuuringu koostamise kulud, sealhulgas uuringud, mis on seotud külade,

maapiirkondade ja kõrge loodusega väärtuslike alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja
selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud aspektid ning
keskkonnateadlikkus;

6. Sellise töö, teenuse ja kauba ostmise kulud, mis ei ole punktides 1-6 nimetatud tegevuse osa

(3) Lõike 2 punktides Punktide 1 ja 2 nimetatud tegevuste osaks võivad olla kavandatava ehitise
projekteerimistööd, sealhulgas muinsuskaitseseaduse alusel kehtestatud korras muinsuskaitse
eritingimuste koostamise kulud, kavandatavale ehitustööle ehitustöödele ehitusseadustiku alusel
kehtestatud korras omanikujärelevalve tegemise kulud ja muinsuskaitseseaduse alusel kehtestatud
korras järelevalve tegemise kulud;

(4) Kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise ja liisimise kulud on abikõlblikud, kui
projektitoetust taotlev ettevõtja, MTÜ või SA  tõendab, et:

1) Masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja
varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või
muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;

2) Masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue
samaväärse masina või seadme hinnast madalam;

3) Masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja ei ole VKE

4) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, põhjendatud, selge, üksikasjalikult kirjeldatud,
majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Projektitoetuse
taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.



Mitteabikõlblikud kulud

Vastavalt maaelu ministri määruse 24.05.2021 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER
projektitoetus“ § 31 alusel ei ole abikõlblikud järgmised kulud:

1. Maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise kulud, välja arvatud
kontoriruumi ja ürituse korraldamiseks vajaliku maa ja ruumi rentimise kulud;

2. Käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist
käibemaksuseaduse alusel;

3. Sularahamaksed;
4. Riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega seotud

kulu;
5. Õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud välja arvatud § 32 lõike 2 punktis 6 sätestatud juhul;
6. Viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;
7. Kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele ja kingitustele, välja arvatud

kingitused §-s 29 nimetatud koostööprojekti korral;
8. Erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks;
9. Eksperdi või projektijuhi töötasu, sealhulgas sotsiaal- ja tulumaks ning kohustusliku

kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksed, kui ekspert või projektijuht on ametnik või
avalikus teenistuses töötav töötaja või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse hallatava asutuse
töötaja, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;

10. Sõiduauto ostmise ja liisimise kulud;
11. Kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu liisinguandja kasumimäär, intressi

refinantseerimiskulud, üldkulud ja kindlustusmaksed;
12. Liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole viie aasta möödudes arvates PRIA poolt

projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 2023. aasta 30. juunil üle
läinud toetuse saajale;

13. Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande ja omavalitsusüksuste ühiselt täidetava ülesande
asendamiseks tehtud kulud;

14. Kulud, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklites
45, 60 ja 61 sätestatud nõuetega;

15. Projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud ühis-, teadmussiirde,
koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud otsesed
personalikulud ja kaudsed kulud;

16. Ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, kui projektitoetuse taotleja on
kohaliku omavalitsuse üksus või põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseum;

17. Ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega
seotud projektijuhtimise otsesed personalikulud, mille maksumus ületab 20 protsenti ühis-,
teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud
abikõlblikest kuludest, sealhulgas projektijuhi brutotunnitasu, mis ületab kümmet eurot;

18. Projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, mille maksumus on arvutatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artikli 45 lõike 2 punktides a ja b
nimetatud abikõlblikest kuludest;

19. Kasutatud kauba, sealhulgas sõiduki ostmise ja liisimise kulud, välja arvatud § 30 lõikes 4
sätestatud juhul;

20. Kulud, mis ületavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99
lõikes 6 nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asja piirhinda, kui taotletakse toetust asja
kohta, mis on kantud nimetatud võrdlushindade kataloogi;

21. Kulud, mille on tasunud ühis- ja koostööprojektis osalev partner;
22. Ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise järel ehitist sihipäraselt kasutada;



23. Ühis- teadmussiirde, koostöö- ning koostööprojekti ettevalmistava projekti elluviimisega
seotud projektijuhtimisteenus, mille maksumus ületab 20% ühis-, teadmussiirde, koostöö- ning
koostööprojekti ettevalmistava projekti projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest;

24. Ehitusmaterjali ostmise kulud ilma ehitustegevuseta;
25. Muud kulud, mis ei ole tegevuse elluviimisega või investeeringu tegemisega otseselt seotud.

Nõuded investeeringu ja tegevuse hinnapakkumise kohta

Vastavalt maaelu ministri määruse 24.05.2021 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER
projektitoetus“ §33 alusel:

1. Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus ületab 5 000 eurot, on projektitoetuse
taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt kolmelt teenust osutavalt, tööd pakkuvalt või
kaupa müüvalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos selliste tehniliste tingimuste loeteluga,
mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile;

2. Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus 1 000–5 000 eurot või kui
asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja, on
projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse, mis
sisaldab teavet ostetava või liisitava kauba, töö või teenuse maksumuse ja koguse kohta;

3. Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse
eest tasutava hinnaga;

4. Väljavalitud hinnapakkumus peab olema objektiivselt põhjendatud ja juhul, kui projektitoetuse
saaja ei ole saanud nõutud arvu hinnapakkumusi või valinud odavaimat hinnapakkumust, peab selle
kohta esitama põhjenduse;

5. Projektitoetuse saaja ja isik, kellelt projektitoetuse taotleja või projektitoetuse saaja tellib teenuse
või töö välja arvatud projektijuhtimise korral, või ostab kaupa, ning nende osanik, aktsionär või
tulundusühistu liige või juhatuse või nõukogu liige või seltsinglane ei tohi kuuluda üksteise
juhatusse ega nõukokku ega omada osalust üksteise äriühingus, välja arvatud juhul, kui tegevuse
või investeeringu käibemaksuta maksumus ei ületa 1 000 eurot.  Eelnimetatud ei kohaldata lõikes 8
nimetatud projektitoetuse taotleja ja § 19  lõikes 7 nimetatud kohaliku tegevusgrupi puhul, kes
peavad järgima riigihangete seadust, sealhulgas vältima huvide konflikti;

6. Projektitoetuse saaja ei tohi lõigetes 1-4 sätestatud nõuete eiramiseks jaotada tegevuse
hinnapakkumust osadeks, kui toetatava tegevuse elluviimiseks või investeeringu tegemiseks vajalik
teenus, töö või kaup on funktsionaalselt koos toimiv;

7. Hanke korraldamisel järgitakse riigihangete seadust, kui projektitoetuse taotleja on hankija
riigihangete seaduse § 5 tähenduses;

8. Hinnapakkumuse võtmisel järgitakse § 19 lõikes 8 sätestatut ning ehitustegevuse puhul lisaks § 19
lõikes 9 sätestatut;

9. Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina või seadme või eriotstarbelise sõiduki
ostmiseks, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud masina, seadme
või eriotstarbelise sõiduki kohta ja ühe hinnapakkumuse uue samaväärse masina, seadme või
eriotstarbelise sõiduki kohta, kui uus samaväärne masin, seade või eriotstarbeline sõiduk ei ole
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 99 lõike 6 kohaselt kantud
põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse;

10. Kui projektitoetuse saaja taotleb toetust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise
seaduse § 99 lõikes 6 nimetatud võrdlushindade kataloogi kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse
saaja olema saanud hinnapakkumust;

11. Kui lõikes 1 nimetatud tehniliste tingimuste loetelu on avaldatud riigihangete registris, võib
projektitoetuse saaja saada vähem kui kolm hinnapakkumust, kui tegevuse või investeeringuobjekti
käibemaksuta maksumus on üle 5 000 euro, kuid jääb alla riigihangete seaduse kohase lihthanke
piirmäära.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid, mida
peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)



Projektitoetuse taotlejale esitatavad nõuded:
1. Taotleja tegutseb VPK tegevuspiirkonnas;
2. Taotleja on eelnevalt esitanud projektikavandi (tegevusgrupi taotlusvormi) elektroonselt ning

vastavalt vajadusele käinud Partnerluskogu kutsel kohapealsel nõustamisel;
3. MTÜ ja SA peavad olema tegutsenud vähemalt 6 kuud;
4. Taotleja saab ühes voorus esitada ühte meetmesse ühe taotluse;

Vastavalt maaelu ministri määruse 24.05.2021 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER
projektitoetus“ §27 alusel:

5. Ta vastab strateegia meetmes nimetatud taotleja kohta esitatud nõuetele ning riigiabi reeglitest
tulenevatele nõuetele;

6. Tal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla
tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud
ettenähtud summas;

7. Ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest
Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;

8. Ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja
tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral
tagasimaksed tasunud ettenähtud summas;

9. Tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud
ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti;

10. Tähtajaliselt asutatud projektitoetuse taotleja puhul ei ole see tähtaeg lühem kui viis aastat
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

11. Taotleja on esitanud taotluse esitamise hetkeks äriregistrile viimase majandusaasta aruande,
mille äriregistrile esitamise tähtaeg on saabunud juhul, kui taotlejal on kohustus esitada
äriregistrile majandusaasta aruanne;

12. Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada
varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla
väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas
kinnitamise päevale järgneval päeval.

Vastavalt maaelu ministri määruse 24.05.2021 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER
projektitoetus“ §28 alusel:
(1) Projektitoetust võib taotleda strateegia meetmes nimetatud tegevuse, sealhulgas koostööprojekti
elluviimiseks.
(2) Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust:

13. Ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone, või kuhu inventar või seade
paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu seade paigaldatakse, on see ehitis või
mootorsõiduk projektitoetuse taotleja omandis või on antud talle õiguslikul alusel kasutamiseks
vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

14. Uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja
omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus
vähemalt viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;

(3)  Paragrahvi 30 lõike 2 punktis 7 nimetatud tegevuste elluviimiseks võib toetust taotleda,
kui need viiakse ellu:

15. paragrahvis 29 nimetatud kohaliku tegevusgrupi koostööprojekti osana;
16. ühe- kuni nelja aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku poolt, keda

nimetatakse partneriteks ning kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusgrupp.
Lisaks:

17. Projekti lõppedes, koos viimase maksetaotluse esitamisega, esitab toetuse saaja VPK
lühikokkuvõtte projektist ning fotod projekti investeeringust või tegevusest



Vastavalt maaelu ministri määruse 24.05.2021 nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER
projektitoetus“ § 37 alusel:
Projektitoetuse taotleja esitab PRIA-le koos avaldusega järgmised dokumendid:

18. Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
19. Ärakiri kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusest kohaliku tegevusgrupi projektitaotluse või

§ 28 lõikes 2 punktis 3 nimetatud tegevuse heakskiitmise kohta.
20. Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piirülese

koostööprojekti ettevalmistamiseks või ühisprojekti elluviimiseks;
21. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis,

mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse,
kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt
kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja on VKE,
ning viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui taotleja ei ole
VKE, või kui projektitoetust taotletakse uue põlvkonnaelektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks.

22. Ärakiri koostööprojekti koostöökokkuleppest ja koostöökokkuleppe eestikeelsest tõlkest juhul,
kui koostöökokkulepe on sõlmitud muus keeles.

23. Väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on
nõutavad ehitusseadustiku kohaselt ja kui ei taotle toetust ehitusprojekti koostamiseks.

24. Projektitaotluse esitab kohalik tegevusgrupp PRIAle hiljemalt 30.06.2024.
Lisaks peavad taotlejad esitama:

25. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu taotlusvormi;
26. Põhivara investeeringu puhul põhivara nimekiri või väljavõte vastavast põhivaragrupist;
27. KOV kiri ehitusloa vajalikkuse kohta;
28. Hinnapakkumised või kalkulatsioon;

Toetuse maksimaalne suurus ja määr
MTÜ, SA, KOV: minimaalne toetusesumma ühe taotluse kohta on 3 000 eurot ja maksimaalne
toetussumma on 40 000 eurot. Toetuse määr on 80% abikõlblikest kuludest.

Võrumaa Partnerluskogu minimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on 3 000 eurot ja maksimaalne
toetussumma ühe taotluse kohta on 50 000 eurot.
Toetuse määr on riigiväliste koostööprojektide ettevalmistamisel kuni 100% abikõlblikest kuludelt ning
koostööprojektide elluviimisel kuni 90% abikõlblikest kuludest.
Viide sihtvaldkonnale
1A - innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades
1B - põllumajanduse, toidu tootmise ja metsanduse ning teadusuuringute ja innovatsiooni vaheliste

sidemete tugevdamine, sealhulgas paranenud keskkonnajuhtimise ja keskkonnategevuse
tulemuslikkuse eesmärgil

1C - elukestva ja kutsealase õppe parandamine põllumajandus- ja metsandussektoris
2A - kõigi põllumajandusettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse parandamine ning

põllumajandusettevõtete ümberkorraldamise ja moderniseerimise hõlbustamine, eelkõige
eesmärgiga suurendada turul osalemist ja turule orienteeritust ning põllumajandusliku tegevuse
mitmekesistamist

3A - toormetootjate konkurentsivõime parandamine nende parema integreerimise abil
põllumajanduslike

toiduainete tarneahelasse kvaliteedikavade kaudu, mis annavad põllumajandustoodetele
lisaväärtuse, kohalike turgude edendamise ja lühikeste tarneahelate ning tootjarühmade ja –
organisatsioonide ning tootmisharudevaheliste organisatsioonide kaudu

5B - energiakasutuse tõhustamine põllumajanduses ja toiduainetetööstuses
5C - taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude toiduks mittekasutatavate



toorainete pakkumise ja kasutamise hõlbustamine biomajanduse edendamise eesmärgil
6A - tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade

loomise hõlbustamine
6B - maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine
6C - info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi parandamine

maapiirkondades.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid,
mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3

Prioriteet nr 1- teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades, keskendudes järgmistele valdkondadele: a), b) ,c).
Prioriteet nr 2- põllumajandusettevõtete elujõulisuse ja kõigi põllumajandusvormide
konkurentsivõimeparandamine kõigis piirkondades ning uuenduslike põllumajandustehnoloogiate ja
metsade säästva majandamise edendamine, keskendudes järgmistele valdkondadele: a);
Prioriteet nr 3- toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise,
loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine põllumajanduses, keskendudes järgmistele valdkondadele:
a);
Prioriteet nr 5- ressursitõhususe edendamine ning vähese Co2 -heitega ja kliimamuutuste suhtes
vastupidavale majandusele ülemineku toetamine põllumajanduses ning toiduainete - ja
metsandussektoris, keskendudes järgmistele valdkondadele: b), c).
Prioriteet nr 6- sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majanduslik arengu
edendamine, keskendudes järgmistele valdkondadele: a), b), c).
Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
 Ei kattu
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

Indikaatori tüüp Indikaator Sihttase
Väljundnäitajad Uued algatused/uued

koostöömudelid/võrgustikud
4

Tulemusnäitajad Läbiviidud ürituste ja koolituste
arv

5

Tulemusnäitajad Soetatud vahendite arv 195
Tulemusnäitajad Piirkonnaüleste infomaterjalide

arv
10

Väljundnäitaja Riigisiseste ja riigiväliste
koostööprojektide arv

8

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
MTÜ; SA, KOV ühisprojektide hindamiskriteeriumid:

1. Projekti olulisus tegevuspiirkonna arenguga seoses (60%)
2. Projekti jätkusuutlikkus (15%)
3. Projekti ettevalmistatuse kvaliteet (15%)
4. Taotleja suutlikkus ja eelnev kogemus projekti elluviimisel, eelarve põhjendatus (10%)

Koostööprojekti ja koostööprojekti ettevalmistava toetuse taotluse kiidab heaks MTÜ Võrumaa
Partnerluskogu üldkoosolek.

¹ Täidetakse iga strateegia meetme kohta
eraldi

      



² Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja investeeringud , mille puhul on
lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering sihtotstarbelisse kasutusse § 42 lõike 7 punktis 1
sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013     

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

