C. STRATEEGIA MEEDE ¹
MEEDE 3.2 (M 3.2)
1. Strateegia meetme nimetus
Kultuuripärandi hoidmine
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Tegevusgrupi arenguvajadused, mis läbi meetme rakendatakse
- Võtmeküsimuseks on piirkonna elukeskkonna atraktiivsus ja aktiivsete tegevuste
(huvitegevuse, erinevate teenuste arendamine) olemasolu, et leida kohalikele elanikele
ja noortele kohapeal tulevikus väljund või muuta ka tuleviku osas piirkond piisavalt
atraktiivseks. Mida aktiivsem on kogukond, seda jätkusuutlikumad on tema üksikud
liikmed.
- Tegevusgrupi piirkonnas on head võimalused hariduse omandamiseks, mis loob soodsad
tingimused täiendõppeks ja noorte siia tulemiseks ning püsimajäämiseks.
- Külades on säilinud mitmesugused traditsioonid ja toimuvad erinevad üritused.
- Kohalikud MTÜd ja seltsingud on aktiivselt panustanud kohaliku kultuuri- ja seltsielu
edendamisesse ning leidnud projektidele rahalise katte. Kolmanda sektori tegevusalade
osas paistab silma tegevusvaldkondade mitmekesisus.
- Kultuuripärandi hoidmisel on tähtis vanade käsitöö võtete ja oskuste edasiandmine ning
säilitamine.
Meedet on vajalik rakendada peamiselt piirkonna elanike ja kogukondade aktiivsuse
suurendamiseks ning käsitöö oskuste, kultuuripärandi säilitamiseks ja edasiarendamiseks.
3. Strateegia meetme eesmärk
Meetme üldeesmärgiks on kultuuripärandi säilimine ja selle eripärade teadvustamine. Oluline
on elanikkonna aktiviseerimine selles valdkonnas ning igakülgselt omaalgatuslike
ühistegemiste soodustamine tegevuspiirkonna arendamisel. Meetme rakendamine aitab kaasa
piirkonna eripärade ja väärtuste teadvustamisele ja seeläbi säilimisele.
4. Toetatavad tegevused²
- Piirkonna kaubamärkide (Lahemaa, Kõrvemaa, Neeruti, Piibe maantee jm) arendamine
ja mainekujundus.
- Piirkonna eripära ja konkurentsivõimet tõstvate tegevuste toetamine (nt. mereteema,
vorstifestival, mõisateema, militaarteema), sh interaktiivsete lahenduste loomine
(mängud, äpid jms).
- Uute oskuste omandamine (koolitused, töötoad, õppe- ja kogemustevahetamise reisid nii
Eesti siseselt kui rahvusvahelisel tasandil).
- Otseselt kultuuripärandi hoidmisega seonduv toetus (nt koduloo-uurimine,
teadvustamine ja talletamine, legendide kogumine).
- Rahvusliku käsitöö propageerimine, käsitöövõtete ja oskuste edasiandmine, näiteks:
sepised, käsitöö, rahvariided jne (koolitused, kursused, näitused, üritused jms).
- Projektijuhi töötasu (kuni 20% projekti abikõlbulike kulude maksumusest).
Projektijuhtimise tasu arvutatakse ainult „pehmete” tegevuste abikõlblikelt kuludelt.
Toetatavad tegevused viiakse läbi ühisprojektide ja koostöös partneriga.
Meetme sihtgrupp:
- mittetulundusühingud (MTÜ) ja sihtasutused (SA);
- kohalikud omavalitsused;
- ettevõtjad.
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5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid ,
mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
Taotleja peab tegutsema MTÜ Arenduskoda piirkonnas.
Taotlemisel esitatavad dokumendid:
- Projektikirjeldus;
- Hinnakalkulatsioon või läbi on viidud pakkumismenetlus;
- ühisprojekti korral 2–4-aastane tegevuskava (vastavalt vormile);
- ühisprojekti korral partnerite vaheline ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri;
- 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;
- projektijuhi CV, kui on kaasatud eelarves projektijuht;
- 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;
- äriühingust taotleja taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaasta aruanne on
taotluse esitamise tähtpäevaks esitatud äriregistrile;
- füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud
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;
- 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.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Toetusmäär kuni 90%, ettevõtjatel kuni 60%. Projektide rahastamisel on minimaalne
toetussumma 2000 eurot ja maksimaalne toetussumma 10 000 eurot ühe projekti kohta ühes
taotlusvoorus. Aastane toetussumma taotleja kohta ei ületa 20 000 eurot.
7. Viide sihtvaldkonnale
Sihtvaldkonda 6B, milleks on maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.
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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 14, 17, 19, 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
Ei kattu.
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
- Toetust saanud projektide arv – 100.
- 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).
- Oskuste omandamise tegevustes osalejate arv – 1000.
- Kogukondade teadlikkuse suurenemine – 5% tegevuspiirkonna elanikkonnast.
- Koolituste arv – 50.
- Ajaloo säilitamine (uurimistööde arv, säilikute arv) – 50.
- Korraldatud ürituste arv – 60.
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
- Projekti mõju piirkonna elanike omaalgatusele, aktiivsusele ja sotsiaalsele suhtlemisele.
- Taotleja või projekti tulemuste jätkusuutlikkus.
- Kasusaajate hulk.
- Traditsioonide, eripära säilimine tegevuste arendamisel.
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