MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA
C. STRATEEGIA MEEDE ¹
1. Strateegia meetme nimetus
Meede 1 Ettevõtluse aktiivsuse suurendamine
Alameede 1.2 ettevõtluseks vajalike tingimuste arendamine
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus
Kodukant Läänemaa piirkonna rahvaarv väheneb ja vananeb, surve tööealisele elanikkonnale kasvab.
Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on piirkonnas Eesti keskmisega võrreldes väike, samuti on
keskmine palgatase tagasihoidlik. Arenguruumi on nii infrastruktuuri kvaliteedi (teede võrk, pääs merele
jne) kui ka koostöö osas eri osapoolte vahel.
Piirkonnal on potentsiaali ettevõtluse arendamisel, eelkõige puhkemajanduses ja ressursimajanduses (sh
loodusvarade kasutamine majandustegevuses), mille võimalused on täna suuresti kasutamata. Senisest
rohkem on vajalik pöörata tähelepanu ka piirkonna eripära (loodusressurss, kultuuripärand)
rakendamisele eri toodete ja teenuste arendamisel.
3. Strateegia meetme eesmärk
Ettevõtluse arenguks vajalikud tingimused on paranenud
4. Toetatavad tegevused²
Alameetme 1.2 eesmärkide täitmiseks on võimalik taotleda toetust
investeeringuteks tugitaristusse, hoonetesse ja seadmetesse, sisseseade või mõni muu põhivara soetus
ning maastikusõidukid või mootorsõidukid
TOETUSE summa 2017.a. 177 041,40 eurot
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab
projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
• Taotleja peab olema KKLM piirkonnas tegutsev mikro -ja väikeettevõte (osaühing, aktsiaselts,
täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE)
• Taotleja peab olema registreeritud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamist
• Taotlejal on õigus ühes taotlusvoorus esitada üks projekt
• Taotleja taotlemisele eelneva majandusaasta käive peab olema vähemalt 2000 eurot
• Taotleja taotlemisele eelneva kolme aasta tegevuse summaarne ärikasum peab olema positiivne (>0)
Esitatavad dokumendid:
• Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne;
• KKLM LEADER PROJEKTITOETUSE TAOTLUS
• Rahavood
• Hinnapakkumised
• Ehitustegevuse (ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu
ehitisega seonduv tegevus) korral kohaliku vallavalitsuse kooskõlastus
• Koolitaja puhul CV, kus näidatud kompetents antud koolitusvaldkonnas ja läbi viidud vähemalt 2
koolitust nimetatud koolitusvaldkonnas
• Nõuded projektitoetuse taotlejale ja projektitoetuse saajale, mis tulenevad Leader määrusest
( Maaeluministri 23.10.2015 nr 11 määrusele)
• KKLM strateegiast lähtuvalt on ühisprojekt projekt, millega hõlmatud elanikkonna suurus on vähemalt
4500 inimest ning milles osaleb minimaalselt 5 partnerit.
• Suurprojekt on projekt, millel on märkimisväärne mõju piirkonnale (nt palju uusi töökohti) ja mille
toetuse summa ületab 64 000 eurot ning see esitatakse üldkoosolekule
• Kogukonnateenuse ( kui toetus 90%) projekt esitatakse üldkoosolekule
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
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• Suurim võimalik toetussumma on 64 000 eurot
• Suurprojekti puhul on suurim võimalik toetussumma 200 000 eurot
• Vähim toetussumma on 2000 eurot
• Ettevõtja toetuse maksimaalne määr on 60%
• Kui tegemist taristuinvesteeringutega sh kui taristu rajatakse kogukonnateenuse rajamiseks on
toetusemäär kuni 60%
• Kui tegemist uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamisega on toetusemäär kuni 90%
7. Viide sihtvaldkonnale
Sihtvaldkonnad on kooskõlas Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (edaspidi EAFRD)
prioriteetide ja EAFRD reeglitega
2A - kõigi põllumajandusettevõtete majandustegevuse tulemuslikkuse parandamine ning
põllumajandusettevõtete ümberkorraldamise ja moderniseerimise hõlbustamine, eelkõige eesmärgiga
suurendada turul osalemist ja turule orienteeritust ning põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamist
5C - taastuvate energiaallikate, kõrvalsaaduste, jäätmete, jääkide ja muude toiduks mittekasutatavate
toorainete pakkumise ja kasutamise hõlbustamine biomajanduse edendamise eesmärgil
6A - tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade
loomise hõlbustamine;
6B - maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine;
6C - info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kättesaadavuse, kasutamise ja kvaliteedi parandamine
maapiirkondades;
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, mille
eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3
Abikõlbulikud kulud vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele nr 17 ja
19 EAFRD prioriteedile nr 6 ja 2
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu strateegia teiste meetmetega
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Tulemusindikaator ja soovitud sihttase:
• Toetatud ettevõtete käibe muutus (kõik projektid): käive on 2 aastat peale projekti lõppu suurenenud
vähemalt 10%
Väljundindikaatorid ja soovitud sihttasemed:
• Korrastatud/rajatud taristuobjektide arv: 5
• Loodud töökohtade arv: 1
• Teenuste arv: 1
11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid
Taotluste hindamise aluseks on hindamiskriteeriumid, mis on olemuslikult jaotatud kaheks:
1. projekti mõjuga seotud hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 60%), sh:
1.1. projekti seos KKLM- i strateegiaga (20%);
1.2. projekti seos kohalike ja piirkondlike arengukavadega (10%);
1.3. projekti mõju meetme tulemus- ja väljundindikaatorite täitmisele (20%);
1.4. projekti uuenduslikkus (10%);
2. projekti ettevalmistuse kvaliteedi ja jätkusuutlikkusega seotud hindamiskriteeriumid (osakaal
kokku 40%), sh:
2.1. projekti tegevuskava selgus (10%);
2.2. projekti eelarve selgus ja kulude põhjendatus (10%);
2.3. taotleja kogemus ja pädevus (10%);
2.4. projekti tulemuste jätkusuutlikkus (10%).
¹
²

Täidetakse iga strateegia meetme kohta
eraldi
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.

MTÜ KODUKANT LÄÄNEMAA
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

