
C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 

1. Strateegia meetme nimetus 

KOOSTÖÖ 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

 
Et tagada juba käivitatud ning toimivate koostöövõrgustike järjepidevus on vajalik koostöös partneritega 
leida uuenduslikke lahendusi piirkondade arendamisel. Selleks on vajalik jätkuvalt panustada suhtlusele 
võrgustikus olevate osapoolte vahel, kogemuste vahetamisele, uute teadmiste omandamisele ja uudsete 
lahenduste leidmisele. 
Vajalik panustada uutele koostööprojektidele ning jätkuvalt toetada piirkonnasiseste, - üleste ning 
rahvusvaheliste koostöövõrgustike tekkimist ja toimimist. 
Eestisisese koostöövajaduseks on ühine Võrtsjärve piirkonna arendamine koos Tartumaa Arendusseltsiga, 
Mulgimaa Arenduskojaga ja Võrtsjärve kalanduspiirkonnaga. 
Rahvusvaheline  koostöö nii seniste kui laiema partnerite ringiga loob eeldused kaasata rahvusvahelise 
kogemuse piirkonna arenguks.   

 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Meetme üldeesmärk on: MTÜ Võrtsjärve Ühendus läbi toimiva koostöö kohaliku tegevuspiirkonna 
jätkusuutlik arendamine. 
Spetsiifilised eesmärgid: 
• Piirkonda on lisandunud uued ühistegevuse võimalused 
• Tõusnud on Võrtsjärve piirkonna jätkusuutlikkus  
• Tõhustunud on kohalike ettevõtete, kogukondade ning erinevate organisatsioonide koostöö ja 
võrgustumine 
• Toimunud on erinevate piirkondade kultuuride ja kultuurikollektiivide vahetus 
• Noored on omandanud eluks vajalike kogemusi ja teadmisi 

4. Toetatavad tegevused²  

•  Võrgustikutööd soodustavate koolituste/infopäevade/sündmuste korraldamine ja läbiviimine 
• Piirkonna elavdamiseks koostööprojektide ja rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimine 
• Ühisprojektide elluviimine kogukondade aktiviseerimisel ja võrgustamisel 
• Uuenduslike sündmuste/ühistegevuste/teenuste algatamise toetamine 
• Veeliiklusohutuse tagamine 
• Strateegia prioriteete ja meetme eesmärke toetavad koostöö ja ühisprojektid 
  
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab 
projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel) 

Lisaks Leader- rakendusmääruse nõuetele on kohaliku tegevusgrupi poolt on kehtestatud  täiendavad 
tingimused: 
• Taotlejaks saab olla ainult MTÜ Võrtsjärve Ühendus 
• Taotlused kinnitab üldkoosolek 
• Taotluste vastuvõtmine ja menetlemine toimub jooksvalt 
Täpsemad tingimused välja toodud "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER- projektitoetus“ määrus § 29 
nõuded kohaliku tegevusgrupi koostööprojekti kohta 



6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

• Toetuste andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud 
• Toetust antakse kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest 
• Kohalikule tegevusgrupile antakse piiriülese koostööprojekti ettevalmistava projekti kohta projektitoetust 
90 protsenti abikõlblikest kuludest. 
• Maksimaalne projektitoetus on 45 000 eurot. 

7. Viide sihtvaldkonnale  

Sihtvaldkond  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 

- Prioriteet 6 Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu 
edendamine ( 6B maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine)  
Meetme tegevused tuginevad Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1305/2013 artikkel 44.  

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Väljund indikaatorid: 
Eestisiseste koostööprojektide arv 1 
Välisprojektide arv 1 
Ühisprojektide arv 1 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

Ei kohaldu 
         

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

