
 
 

1. Strateegia meetme nimetus 

COVID 19 MÕJUDE TAASTERAHASTU MEEDE MITTETULUNDUSSEKTORILE 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine mittetulundussektoris. 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Meede on suunatud sotsiaalse arengu edendamiseks MTÜ Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas. MTÜ 
Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonna mtü-d, kohalikud omavalitsused ja teised mittetulunduslikud 
organisatsioonid tulevad toime covid 19 kriisi mõjudega ning nende tegevus on jätkusuutlik.  

4. Toetatavad tegevused²  

Meetmest on toetatavad investeeringud ja tegevused, mis on vajalikud covid 19 mõjude leevendamiseks 
ning uue olukorraga kohanemiseks, muu hulgas: 
 
•Investeeringud 
•Kogukonna ühistegevust soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste ja tegevuste korraldamine ja 
läbiviimine. 
• Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel. 
• Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine. 
 
Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse territooriumil. 
 
1. Projekteerimine ainsa tegevusena ei ole abikõlblik  
2. Maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik  
3. Ei toetata püsikulusid  
4. Abikõlblikud ei ole kalandusvaldkonda arendavad tegevused. 
 
Toetatavad tegevused peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi ja vähese tähtsusega abi 
eeskirjadega ja hetkel kehtiva LEADER määruse nõuetega. 

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

Meetme sihtgrupp: Ühenduse tegevuspiirkonnas tegutsev KOV, MTÜ (sh kohalik tegevusgrupp) või SA, 
seltsing. Toetust rakendatakse MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas: Rõngu, Rannu, Kolga-Jaani, 
Võhma ja Kõo.  
 
Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministeeriumi LEADER määruse nõuetele 
ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegiale 2014-2025.  
 
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks  Maaeluministeeriumi määrusega 23.10.2015 
nr 11 nõutavad dokumendid. 
 
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 PRIAle esitamise päevale järgneval päeval.  
 
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  



Toetust antakse taotlejale kuni 90%, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid. 

• Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on  10 000 eurot ja minimaalne 2000 eurot. 

• Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1. 

• Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud taotluse esitamise hetkel 
kehtivas Leader rakendusmääruses. 

• Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja 
vajalikud eesmärgi saavutamiseks. 

7. Viide sihtvaldkonnale  

Meede panustab järgmistesse sihtvaldkondadesse: 6B, 6C, 1A  

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

Meede käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud  järgnevaid 
artikleid: 20, 35, 44 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Väljundindikaatorid:  

Meetmesse esitatud projektide arv - 12 

Meetmesse esitatud ühsiprojektide arv – 2 

Tulemusindikaatorid:  

Kogukondades osutavate teenuste arv 1  

Ühistegevuses osalenud kodanikeühenduste arv 4  

Tekkinud teenustest kasusaavate elanike arv 20 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

Projektitaotluse vastavus meetme eesmärkidele  
Uuenduslikkus 
Koostöö ja võrgustumine  
Tegevuste põhjendatus  
 
Hindamiskriteeriumid Lisa 1 
         

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
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Hindamiskriteeriumid 

 

Jrk   Hindepunktid Max 

1 Projektitaotluse vastavus 

meetme eesmärkidele 

1.Projektitaotlus vastab meetme 

eesmärkidele  

2.Projektitaotlus vastab osaliselt 

meetme eesmärkidele 

3.Projektitaotlus ei vasta meetme 

eesmärkidele 

4-5 

 

1-3 

 

0 

5 

2 Uuenduslikkus 1.Projekti lisab piirkonda uusi tegevusi 

ja võimalusi 

2. Projekti mitmekesistab seniseid 

tegevusi ja võimalusi 

3. Projekti uuenduslikkus põhjendatud 

vähesel määral 

4.Projektis ei esine uuenduslikke 

aspekte 

4-5 

 

2-3 

 

1 

 

0 

5 

3 Koostöö ja võrgustumine 1.Projekt toetab oluliselt koostööd ja 

võrgustumist 

2.Projekt toetab vähesel määral 

koostööd ja võrgustumist 

3. Projekt ei toeta koostööd ja 

võrgustumist 

3 

 

1-2 

 

0 

3 

4 Tegevuste põhjendatus 1.Projekti toetustaotlus on kooskõlas 

taotleja ja valla arengukavadega. 

Eelarve on põhjendatud. 

2.Projekti toetustaotlus on kooskõlas 

taotleja või valla arengukavaga. 

3.Projekti toetustaotlus on vähesel 

määral kooskõlas taotleja enda või valla 

arengukavadega 

3 

 

 

2 

 

1 

3 

   Max 16 

   Lävend  9 

 


