1. Strateegia meetme nimetus
COVID 19 MÕJUDE TAASTERAHASTU MEEDE ETTEVÕTLUSELE
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
COVID-19 põhjustatud kriisi mõjude leevendamine ettevõtlussektoris. Meede on suunatud majanduslikuja sotsiaalse arengu edendamiseks Võrtsjärve Ühenduse piirkonnas ning aitamaks kaasa majanduse
vastupanuvõimelisele, kestlikule ja digitaalsele taastumisele.
3. Strateegia meetme eesmärk
MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonna ettevõtted tulevad toime covid 19 kriisi mõjudega ning
nende tegevus on jätkusuutlik. Ettevõtete tegevus on uuenduslik ning kasutatakse uudseid lahendusi ja
ollakse valmis ümberorienteerumiseks.
4. Toetatavad tegevused²
Meetmest on toetatavad investeeringud ja tegevused, mis on vajalikud covid 19 mõjude leevendamiseks
ning uue olukorraga kohanemiseks, muu hulgas:
•Investeeringud;
•nõustamis- ja koolitus-ja teavitustegevused, sh õppereisid ja ühisprojektid;
•turundus ja reklaam;
•teised meetme eesmärkide saavutamiseks vajalikud ja põhjendatud tegevused.
Toetatakse tegevusi, mille sihtgrupp või investeeringute rakenduspiirkond asub Võrtsjärve Ühenduse
territooriumil.
Abikõlblik ei ole mootorsõidukite ost.
Taastuvenergia kasutuselevõttu toetatakse tingimusel, et toodetud energia tarbitakse taotleja
tootmisprotsessis.
Ei rahastata püsikulusid.
Abikõlblikud ei ole kalandusvaldkonda arendavad investeeringud ja tegevused.
Toetatavad tegevused peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi ja vähese tähtsusega abi
eeskirjadega ja hetkel kehtiva LEADER määruse nõuetega.
Kui projektitoetuse taotleja taotleb toetust:
1) ehitise kohta, mida ehitatakse, välja arvatud uus püstitatav hoone või uue põlvkonna elektroonilise
side juurdepääsuvõrk, või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduki kohta, kuhu seade
paigaldatakse, on see ehitis või mootorsõiduk projektitoetuse taotleja omandis või on antud talle
õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja on mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtja,
kes vastab komisjoni soovituse (EL) nr 361/2003, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise
suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisas nimetatud tingimustele
(edaspidi koos VKE), või viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui
projektitoetuse taotleja ei ole VKE
2) uue hoone püstitamiseks, peab kavandatava hoone alune maa olema projektitoetuse taotleja
omandis või on selle alusele maale projektitoetuse taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt
kolmeks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui
projektitoetuse taotleja on VKE, või viieks järgnevaks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa
väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse taotleja ei ole VKE
Meetmes ei ole lubatud taotleda investeeringuid mitmes etapis.

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida
peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Projektitoetust võivad taotleda MTÜ Võrtsjärve Ühenduse tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad.
Projektitoetuse taotleja peab vastama hetkel kehtivale Maaeluministeeriumi LEADER määruse
nõuetele ja MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegiale 2014-2025.
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks lisaks Maaeluministeeriumi määruse
23.10.2015 nr 11 nõutavatele dokumentidele:
1) Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta kinnitatud majandusaasta
aruanded. Füüsilisest isikust ettevõtja puhul tuludeklaratsiooni E-vorm.
2) Vabas vormis äriplaan, milles on muuhulgas kirjeldatud taotluses kavandatud tegevuste
põhjendatus Covid 19 mõjude leevendamiseks.
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 60%, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid.
• Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetus on 25 000 eurot ja minimaalne 3000 eurot.
• Ühes taotlusvoorus maksimaalne projektitoetuste arv ühe taotleja kohta on 1.
• Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja
vajalikud eesmärgi saavutamiseks.
7. Viide sihtvaldkonnale
Meede panustab järgmistesse sihtvaldkondadesse: 6A, 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: 14, 17, 19, 20, 35
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Väljund indikaatorid:
Ettevõtlusele suunatud projektide arv – 7
Ettevõtluse koolitusprojektide arv -2
Tulemusindikaatorid:
Projektide tulemusel loodud uued töökohad - 1
Projektide elluviimise tulemusel tekkinud uued ja uuenduslikud tooted, teenused, paketid – 2

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
1.Projektitaotluse vastavus meetme eesmärkidele
2.Uuenduslikkus
3.Realistlikkus
4.Töökohtade loomine
5.Omaosaluse suurus
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.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013

3

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

COVID 19 MÕJUDE TAASTERAHASTU MEEDE ETTEVÕTLUSELE
Hindamiskriteeriumid

Jrk
1

Hindepunktid Max
Projektitaotluse vastavus 1.Projektitaotlus
meetme eesmärkidele
eesmärkidele

vastab

meetme 4-5

5

2

Uuenduslikkus

2.Projektitaotlus
vastab
meetme eesmärkidele

osaliselt 1-3

3.Projektitaotlus
eesmärkidele

meetme

ei

vasta

0

1.Projekti teostamine lisab piirkonda 4-5
uusi tooteid/teenuseid,

5

2. projekti teostamine mitmekesistab
2-3
seniseid tooteid
2.Projekti uuenduslikkus põhjendatud
vähesel määral
1
3.Projektis
aspekte
3

Realistlikkus

ei

esine

uuenduslikke
0

1.Projekti idee ja ajakava on teostatav ja 4-5
taotleja
kompetentne
projekti
rakendama. Eelarve ja tegevused on
põhjendatud

5

2.Projektiidee on osaliselt teostatav ja 1-3
taotleja kompetents vähene. Eelarve ja
tegevuste põhjendatus vähene
3.Projekti rakendamise
eelarve ei ole realistlik
4

Töökohtade loomine

ajakava

ja
0

1.Projekti läbiviimise käigus luuakse uusi 2
töökohti

2

2. Projekti läbiviimise käigus säilitatakse
1
olemasolevaid töökohti
3. Projekti läbiviimise käigus ei säilitata
ega luua juure uusi töökohti
0
5

Omaosaluse suurus

1.Omafinatseering ületab meetmes 2
nõutavat määra vähemalt 20%

2

2. Omafinantseering ületab meetmes
1
nõutavat määra vähemalt 10 %
3. Omafinantseering ei ületa nõutavat
määra
0
Max

19

Lävend

10

