C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
Meede 1 ELUKESKKONNA ARENDAMINE
Alameede 1.2 KOHALIKU KULTUURI ARENDAMINE
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Lääne-Virumaa on ühelt poolt hästi tuntud, teisalt päris tundmatu, kui hästi teatakse Lahemaa kolme
kuulsat mõisa, siis täiesti alahinnatud on Partnerite piirkonnas turismiobjektidena Kunda linn, Mahu
rand või Tudu soo jne. Piirkonnas asuvad ajaloolised mõisakompleksid, arhitektuurimälestised ja
vaatamisväärsused moodustavad ühtse terviku. Ajalooliselt on oldud ühtsed Rakvere, Haljala, ViruJaagupi ja Viru-Nigula kihelkondade kaudu. Sealt tulenevad ka kultuurilised ühtsed traditsioonid ja
huvid, laulukoorid, puhkpillimuusika ja käsitöötraditsioonid. Ühendav on olnud soov neid traditsioone
säilitada ja arendada. Piirkonna maine on suhteliselt madal, kuna puudub tugev ühtne märk, seega on
oluline toetada brändiloomist, arendada turismivaldkonda, toetada traditsiooniliste ürituste toimimist
ning uute piirkonnamärgiliste ürituste algatamist. Samuti on probleemiks olnud eelmisel perioodil
kogukondlike suhete killustatus, uute ideede ja sädeinimeste vähesus.
Meetme rakendamisega toetame piirkonnas kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ning
arendamisele suunatud tegevusi. Kultuuripärandi ja miljöö väärtustamine suurendab elukeskkonna
atraktiivsust ning kogukond saab selles osas omaalgatuse korras palju ära teha. Meetme
rakendamisega tagatakse piirkonnas ühtlane, elanikkonna vanusstruktuurile vastav elukvaliteet,
pakkudes kõigile vanusegruppidele erinevaid võimalusi kogukonnaliikumiseks. Tugevneb kodulooline
uurimistöö, koostatakse piirkonda tutvustavaid trükiseid, regulaarselt toimuvad kogukondade
ühisüritused, töötoad, koolitused, ümarlauad, tervisepäevad, messid, kogukonnaobjektide
korrastamised, korraldatakse laagreid erinevatele sihtgruppidele jms.
Valdkonna arendamise mõju avaldub tegevuspiirkonna sotsiaalse ja majandusliku mahajäämuse ning
rahvaarvu vähenemise negatiivsete arengute pidurdumises. Laieneb sotsiaalne kaasatus,
väärtustuvad traditsioonid ning säilib külakeskkond. Valdkonna arendamise tulemusena kasvab
elanike rahulolu, paraneb MTÜ-de võimekus.

3. Strateegia meetme eesmärk
1.Meetme strateegiline eesmärk: elamisväärne elukeskkond
2. Alameetme eesmärk: Väärtustatud tegevuspiirkonna kultuur ning tugevnenud omaalgatus,
koostöötahe ja sotsiaalsed suhted..
Meetme fookuseks on:
● kogukondade sidususe suurendamine läbi ühistegevuste (uuenduslikud ühisüritused jms)
● kultuuri (sh pärandkultuuri) väärtustamine, edasiandmine ja tugevdamine
● piirkonna turundamine ja brändi arendamine
Eelistatud on:
1) noortele (kuni 26-aastased) suunatud projektid, kuna olulisemaks suunaks on tuua noored tagasi
koju
2) terviseedenduslikud projektid, aitamaks kaasa elanike tervise ja turvalisuse parandamisele
3) kohaliku ressursi hoidmisele ja väärtustamisele suunatud projektid

4. Toetatavad tegevused²

Meetmest toetatakse järgmisi ühisprojektide tegevusi:
1. Kogukonna loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate sündmuste, ürituste jätkamine, uute
käivitamine ja arendamine (tantsu- ja laulupäevad, merepäevad, festivalid jne)
2. Terviseedendusele, sotsiaalsele kaasatusele ja turvalisuse tõstmisele suunatud tegevused kõigile
sihtrühmadele (laagrid, töötoad, õpitoad, ümarlauad, tervisepäevad, kogukonna objektide
korrastamine jne)
3. Pärandkultuuri jäädvustamine, põlvkondade vaheliste kogemuste edasiandmine s.h. ajalugu
talletavad trükised, uuringud jne, materjalide koostamine (s.h. koostamiseks vajalikud töötoad,
ümarlauad jne), väljaandmine, esitlemine – voldikud, trükised, filmid, CD, DVD jne.
4. Piirkonna turundamise ja brändi arendamise tegevused s.h. tutvustatavate materjalide koostamine,
väljaandmine, esitlemine, teavitustegevused s.h. kodulehe koostamine, messidel osalemine,
kogemusreisid jne; matkaradade, turismi- ja vabaajaobjektide infoviitade, teabetahvlite, kaartide jms
koostamine, paigaldamine
5. Punktides 1-4 loetletud tegevuste elluviimise projektijuhtimise otsesed personalikulud ning
toetatavate tegevuste elluviimise käigus tekkinud kaudsed kulud
6. Punktides 1-4 loetletud tegevuste eesmärkide elluviimiseks vajalike väikevahendite ostmise kulud,
mis ei nõua toetuse saajalt vabatahtliku tasustamata töö tegemist.
Meetmest toetatakse järgmisi investeeringuid:
1. Avalikuks kasutamiseks mõeldud ja erinevatele sihtgruppidele suunatud hoonete, ruumide
parendustööd ning sisutamiseks (Inventari,mööbli, infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara jms
ostmise ning paigaldamise kulud eesmärgiga laiendada hoone kasutamise funktsioone
2. Küla- ja laagriplatside, ranna- ja puhkealade, parklate, liikumis- ja matkaradade, spordi- ja
mänguväljakute, teemaparkide, tuletõrjeveevõtu kohtade jms rajamine ning korrastamine, vajaliku
põhivara ja väikevahendite ostmine.

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida
peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
1. Maaeluministri LEADER määrusest tulenevad nõuded;
2. MTÜ Partnerid täiendavad nõuded:
2.1.Taotlejateks võivad olla MTÜ Partnerite tegevuspiirkonnas registreeritud (juriidiline aadress) ning
tegutsevad:
● KOV, SA, MTÜ (s.h. MTÜ Partnerid, kelle juriidiline aadress võib olla mujal);
● Mikroettevõtted, FIE-d - ühisprojektid
2.2. 2-4 aastased ühisprojekti tegevused on suunatud MTÜ Partnerid tegevuspiirkonnale; piirkonna
turunduse ja brändi arendamise projekti üheks partneriks peab olema MTÜ Partnerid;
2.3. Taotleja (ettevõtja) ei tohi olla majanduslikes raskustes (ei tohi olla riiklikku maksuvõlga,
võlakordaja on väiksem kui 0,70, maksevõime näitaja suurem kui 1,00 taotluse esitamisele vahetult
eelnenud majandusaastal)
2.4. Projektitoetuse saaja on kohustatud täitma ja esitama tegevusgrupi poolt ettenähtud vormil
seirearuande ning võimaldama järelseire tegemist kuni 5 aastat peale projekti lõpetamist.
Projektitaotlusega esitatavad dokumendid:
●Maaeluministri LEADER määruses toodud nõutavad dokumendid;
●MTÜ Partnerid projektitoetuse taotleja avaldus, v.a. MTÜ Partnerid
● Korraga saab voorus esitada ühe taotluse, kuid samal ajal võib voorus osaleda veel teistes
projektides partnerina
Projektitaotlused esitatakse tegevusgrupile läbi uue e-PRIA
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr

• Toetuse määr on:
• MTÜ, SA ja KOV – kuni 90% tegevuse abikõlbulikest kuludest,
• Ettevõtjad – kuni 60% tegevuse abikõlbulikest kuludest
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta ühisprojekti korral on 10 000 eurot.
Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta investeeringu projekti korral on 5000 eurot.
Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbuliku kulu maksumusest .
7. Viide sihtvaldkonnale
Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) prioriteetide sihtvaldkondade sihttasemed:
1A – innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades;
1C – elukestva ja kutsealase õppe parandamine põllumajandus-ja metsandussektoris;
6A - tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade
loomise hõlbustamine;
6B – maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine;

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille
eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
Meede vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 toodud
prioriteetidele:
nr 1 – teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning
maapiirkondades;
nr 6 – sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu
edendamine;
Artikkel 20 – Põhiteenused ja külauuendus maapiirkonnas
Artikkel 35 - Koostöö
Artikke 45 - Investeeringud
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Meede ei kattu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmetega.
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

Mõjuindikaatorid:
• Elanike rahulolu kohaliku kultuuriga
◊ Eesmärk: Vähemalt 75% kogukonna elanikest on rahul kohaliku kultuuriga
◊ Allikas: Rahulolu-uuring
• Paranenud võimekusega MTÜ-de arv
◊ Eesmärk: Vähemalt 50 MTÜ-d, kelle võimekus on paranenud
◊ Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
Väljund- ja tulemusindikaatorid:
• Toetatud projektide arv
◊ Eesmärk: vähemalt 15 projekti taotlusvoorus, sh 7 noortele suunatud projekti
◊ Allikas: Projektitaotlused
• Läbiviidud ürituste ja nendes osalejate arv
◊ Eesmärk: vähemalt 10 läbiviidud üritust taotlusvoorus esitatud projektide kohta, milles osales kokku
vähemalt 18000 inimest
◊ Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
• sh läbiviidud terviseedenduslike ürituste ja nendes osalejate arv
◊ Eesmärk: 3 läbiviidud üritust taotlusvoorus esitatud projektide kohta, milles osales kokku vähemalt
9000 inimest
◊ Allikas: Projektitaotlused, rahastatud projektide mõju-uuring
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Jrk
Hindamiskriteeriumid
Hindenr
punktide
skaala
1
Projekti
üldine
mõju 1-5
tegevuspiirkonnale,
sh
elanike
omaalgatusele,
aktiivsusele
ja
sotsiaalsele suhtlemisele
2
Projekti tulemuste jätkusuutlikkus
1-5
3
Projekti
lisandväärtus
ja 1-5
uuenduslikkus
4
5
6

Projektis osalejate arv
Kulude otstarbekus
Projekti kuuluvus meetme eelistuste
hulka

1-5
1-5
1-5

Osakaal

30%

25%
20%

10%
10%
5%

Eelistused

Eelistatud on:
1) noortele (kuni 26aastased)
suunatud
projektid, kuna olulisemaks
suunaks on tuua noored
tagasi koju;
2)
terviseedenduslikud
projektid, aitamaks kaasa
elanike
tervise
ja
turvalisuse parandamisele;
3)
kohaliku
ressursi
hoidmisele
ja
väärtustamisele suunatud
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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.
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