C. STRATEEGIA MEEDE ¹
MEEDE 2.1 (M 2.1)
1. Strateegia meetme nimetus
Kogukonna investeeringute toetus
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Tegevuspiirkonna arenguvajadused meetme rakendamisel
- Võtmeküsimuseks on piirkonna elukeskkonna atraktiivsus ja aktiivsete tegevuste
(huvitegevuse) olemasolu, et leida noortele kohapeal tulevikus väljund või muuta ka
tuleviku osas piirkond piisavalt atraktiivseks.
- Rahvastiku jätkuv vähenemine nõuab omavalitsustelt, kohalikelt ettevõtjatelt ning
ka kodanikualgatuste puhul edaspidi ressursse, et tagada piirkonna elanikele
kvaliteetne ning kaasaja nõuetele vastav avalike ja kogukonnateenuste tase ning
infrastruktuuri võrgustik koos kvaliteetse elukeskkonnaga. Peamiselt tuleb arvestada
asjaoluga, et ühe elaniku kohta teenuse hind tulevikus tõuseb. See olukord eeldab
kõikidelt osapooltelt leidlikkust ja oskusi, et võimalikult efektiivselt teenuste
(kogukonnateenuste) arendamisele läheneda.
- Suur osa teenustest on üldiselt kättesaadavad kõikides suuremates keskustes, va
pangateenus ja postiteenus (viimasel ajal suletakse pangakontoreid, postkontoreid
ning suletakse ka pangaautomaadi teenus). Probleemiks on avalike teenuste ning
elukondlike teenuste kättesaadavus ääremaadel ja piirkonniti külades.
- Esmatasanditeenused on enamjaolt olemas, kuid valdavalt on need koondunud
keskustesse, hõre ühistransport ei taga teenuste kättesaadavust kõigile abivajajatele.
- Tegevuspiirkonna kodanikualgatused ja kohalikud omavalitsused on valmis läbi
koostöö arendamise leidma erinevaid lahendusi, et arendada kogukondlikke
teenuseid parimal ja säästlikumal viisil.
3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme üldeesmärgiks on tegevuspiirkonnas kohalike kogukondade aktiivsuse ja hoolivuse
suurendamine. Maapiirkonna elukvaliteedi suurendamine läbi kogukondade omaalgatusliku
tegevuse kogukonnale vajalike teenuste arendamisel. Meetme rakendamine aitab kaasa
maapiirkonna sotsiaalse mahajäämuse ja rahvaarvu vähenemise pidurdumisele. Meetme
rakendamine aitab arendada kogukonnale vajalikku infrastruktuuri ning leida lahendusi
erinevate teenuste, nii avalikud kui elukondlikud teenused, kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse
parandamiseks (nn kogukonna teenuste arendamine). Kogukonna teenus – kohaliku
kogukonna jaoks vajalike teenus(t)e arendamine, käesolevas strateegias on see turvateenus,
esmatasandi tarbekaupade kättesaadavus (külapood, rändkauplus vms), transporditeenus,
lastehoiu teenus, kogukonnakeskuse teenus jms. Lisaks toetatakse avalike teenuste arendamist,
sh laste ja noorte vaja aja veetmise võimaluste loomist, sportimisvõimaluste loomist jne.
4. Toetatavad tegevused²
- Kogukonnale vajalike teenuste käivitamine ja arendamine läbi investeeringute tegemise.
- Külamajade, seltsimajade ja muude taoliste hoonete rakendamine kogukonnateenuste
osutamiseks.
- Rändteenuste arendamine.
- Kogukondliku lastehoiuteenuse käivitamise toetamine.
- Kogukonna turvalisuse suurendamist tagavate meetmete/turvalahenduste toetamine.
- Liikumisradade korrashoiu ja korrashoiuks vajalike seadmete soetamise toetamine.
- Spordi- ja mänguväljakute rajamise ja korrastamise toetamine.
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Kogukonda esteetiliselt häirivate amortiseerunud hoonete lammutamine või
korrastamine kogukonnateenuse arendamise eesmärgil.
Toetatavad tegevused on investeeringud (ehitustegevus ja seadmete soetamine).
Üldiselt mõeldakse investeeringute tegemise all:
- seadmete, masinate, inventari ja tarkvaralahenduste ostmine;
- olemasolevate ja uute rajatiste ning ehitiste ehitamine, rekonstrueerimine ja
parendamine (näiteks keskkonnasäästlikumaks muutmine);
- objekti ehitamise ja rakendamisega seotud infrastruktuuri väljaehitamine;
- omanikujärelevalve, sh muinsuskaitselise omanikujärelevalve teenuse osutamine (kuni
3% ehituse abikõlbulikust kulust).
Meetme sihtgrupp:
- Mittetulundusühingud (MTÜ) ja sihtasutused (SA);
- äriühingud;
- kohalikud omavalitsused.
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid ,
mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
-

-

Taotleja peab tegutsema KTG piirkonnas.
Taotlejal tohib taotlemise hetkel olla KTG tegevuspiirkonnas pooleli kuni 1
investeeringuprojekt.
Taotlemisel esitatavad dokumendid (sisestatakse e-PRIA teenuse keskkonda):
- Projektikirjeldus (juhul kui kogukonnateenus ei kvalifitseeru äriteenusena).
- omandiõigust tõestavad dokumendid. Ärakiri 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;
- ehitamise korral peab ehitise kohta olema ehitusluba, ehitusteatis või kohaliku
omavalitsuse kirjalik nõusolek;
- väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul, kui need on
nõutavad ehitusseadustiku kohaselt;
- uue hoone püstitamisel peab kavandatava hoone alune maa olema taotleja omandis või
on sellele seatud hoonestusõigus. 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;
- äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne on
taotluse esitamise tähtpäevaks esitatud äriregistrile;
- füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
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majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või „Raamatupidamise seaduse“
kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise
aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku
ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud
ärakiri;
- prognoositavad andmed jooksva majandusaasta töötajate arvu ja bilansi kogumahu
kohta, kui taotlejal ei ole või veel ei ole saabunud kohustust esitada majandusaasta
aruanne äriregistrile;
- äriplaan (Äriplaani vorm koos finantsprognoosidega), juhul kui kogukonnateenus
kvalifitseerub äriteenusena;
- hinnakalkulatsioon või läbi on viidud pakkumismenetlus;
- Kasutatud eriotstarbelise sõiduki, masina või seadme ostmise ja liisimise kulud on
abikõlblikud, kui projektitoetust taotlev ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus
tõendab, et: 1) eriotstarbelise sõiduki, masina või seadme 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)
eriotstarbelise sõiduki, masina või seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue
samaväärse masina või seadme hinnast madalam; 3) eriotstarbelise sõiduki, masina või
seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase
toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja ei ole VKE, ja vähemalt kolm aastat
arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui taotleja on VKE.
- vajadusel muud tõendavad dokumendid. Muud dokumendid, mis on toodud iga meetme
kirjelduses eraldi või mis aitavad selgitada projekti olulisust ja iseloomu, taotleja
suutlikkust ja muud;
- mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, juhul kui
nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
- sihtasutuse asutajate nimekiri juhul, kui nimekiri pole kättesaadav
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.
Meetmest ei rahastata ehitamisega seonduvate eeltööde (projekteerimistööd) teostamist.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Üldiselt on toetusmäär kuni 80% (MTÜ, SA, KOV), äriühingutel 60%. Kogukonnateenuste
arendamise projektide korral lähtutakse toetusemäära määratlemisel sellest, kas teenus on
teistele samalaadsetele ettevõtetele konkurentsi pakkuv, olenemata taotleja juriidilisest
määratlusest. Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 3000 eurot ja maksimaalne
toetussumma 50 000 eurot ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus. Taotleja tohib ühes voorus
esitada meetmesse ühe taotluse. Taotleja kogu starteegia rahastusperioodi 2014–2020 summa ei
tohi ületada meetmes 50 000 eurot.
7. Viide sihtvaldkonnale
Sihtvaldkond 6B, milleks on 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
Komisjoni määruses 1305/2013 artiklite 20 ja 35 järgi panustab meede 6 prioriteedi – sotsiaalse
kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamisele.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
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Ei kattu.
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
- Toetust saanud projektide arv – 40.
- Projektide tulemusel loodud töökohtade arv – 5.
- Maaelanike arv, kes saavad kasu täiustatud teenustest (KOV põhiselt), iga KOV
läheb programmperioodi jooksul arvesse 1 kord – Tapa vald (7849), Kadrina vald
(4912), Vihula vald (1694), Kuusalu vald (6460), Loksa linn (2703).
- Elanike rahulolu kogukonnateenusega – Rahul või pigem rahul on vähemalt 75%
elanikkonnast.
- Uute parendatud objektide arv – 30.
- Uute kogukonnateenuste arv – 20.
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
- Investeeringuobjekti mõju piirkonna elukvaliteedile ja elukeskkonna atraktiivsusele;
- Projekti tulemuste ja taotleja jätkusuutlikkus.
- Kas tegemist on olemasoleva objektiga?
- Objekti funktsionaalsus, mitmekesisus (investeeringu tulemusel saadavad teenused).
- Investeeringu suurus kasusaajate kohta (nn. investeeringu efektiivsuse hindamine).
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