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C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 
  

1. Strateegia meetme nimetus 

Meede 3 Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

Koostöö teiste tegevusgruppidega ja rahvusvaheliselt on üks olulisi võimalusi, mis aitab erinevate 

KKLM-i piirkonna huvigruppide ja sektorite esindajatel hankida kogemusi ning saada uusi mõtteid, 

mida rakendada kohaliku piirkonna arendamiseks. Koostöö jätkamine on kindlasti vajalik juba algatatud 

ühistegevuste edasiarendamiseks (nt kohaliku toidu võrgustik) kui ka uutele algatustele hoo andmiseks. 

Eraldi muutub järjest tähtsamaks hangitud kogemuste praktiline rakendamine nii KKLM-i piirkonna 

ettevõtluse arendamiseks kui ka elukeskkonna parendamiseks. 

KKLM-i rahvusvaheliste ja siseriiklike koostööprojektide kavandamine ja elluviimine strateegia 

visiooni ja eesmärkidega  seotud valdkondades 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Tegevusgruppide vaheline siseriiklik  ning rahvusvaheline koostöö on süsteemne ja tulemuslik 

4. Toetatavad tegevused²  

• Koostööprojektide algatamine ja elluviimine ( riigisisesed ja rahvusvahelised) 

• Rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine 

• Piirkonda tutvustavad tegevused (reklaam – ja turundustegevused, koolitused, õppereisid, messidel 

osalemine)  jm 

• Tegevuste ja sündmuste elluviimiseks otseselt vajalike vahendite ja inventari soetamine. 

TOETUSE summa 2017.a.  54 442 eurot 

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida 

peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel) 

Projektitoetust saab taotleda ainult kohalik tegevusgrupp  (Kodukant Läänemaa) 

Esitatavad dokumendid:                                                                                                                                 

• Taotlemisele eelneva majandusaasta aruanne;                                                                                            

• KKLM LEADER PROJEKTITOETUSE TAOTLUS                                                                                 

• Rahavood                                                                                                                                                                                           

• Hinnapakkumised   

• KKLM projektid kinnitab üldkoosolek 

• Koolitaja puhul CV, kus näidatud kompentents antud koolitusvaldkonnas  ja läbi viidud vähemalt 2 

koolitust küsitud koolitusvaldkonnas               

• Nõuded projektitoetuse taotlejale ja projektitoetuse saajale, mis tulenevad Leader määrusest 

(Maaeluministri 23.10.2015 nr 11 määrus)                                                                                                            

• Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga 

mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused. 

• Eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või 

nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

• Maksimaalne toetussumma on 64 000 eurot 

• Minimaalne toetussumma on 2000 eurot  

• Toetuse määr kuni 90%, rahvusvaheliste koostööprojektide ettevalmistamine 100%    

7. Viide sihtvaldkonnale  

Sihtvaldkonnad on kooskõlas Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (edaspidi EAFRD) 

prioriteetide ja EAFRD reeglitega                                                                                                              

1A - innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades;                  

6A - tegevusvaldkondade mitmekesistamise, väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade 

loomise hõlbustamine; 

6B - 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 

Abikõlblikud tegevused Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele nr 14 

(Teadmussiire ja teavitus), 20 (Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades), 35 (Koostöö) ja 44 

(LEADER-i koostöötegevus).                                                                                                                   

EAFRD prioriteedile nr 1 ja 6  

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu arengukava teiste meetmetega 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Tulemusindikaator ning soovitud sihttasemed: 
• Koostööprojektide arv : 2  

Väljundindikaatorid ja soovitud sihttasemed: 
• Koostööprojektides osalenute partnerite arv: 4  

• Tegevustes osalenute arv: 50  

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

KKLM projektid kinnitab üldkoosolek 

         

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

