C. STRATEEGIA MEEDE 7
1. Meetme nimetus
Meede 1.1 TEEME KOOS (ühistegevuse edendamise meede)
2. Meetme eesmärk
Meetme üldeesmärk on kohaliku omaalgatuse ja eestvedajate panuse väärtustamine
läbi ühistegevuse võimaluste ja noorte algatuste avardamise, mis aitab kaasa
piirkonna koostöö, identiteedi ja põlvkondade vaheliste sidemete tugevdamisele ning
positiivsete eluväärtuste kujunemisele.
Spetsiifilised eesmärgid on:
- Noorte aktiivne kaasatus piirkonna tegevustesse
- Eri vanusegruppide aktiveerimine piirkonna arendamisse
3. Toetatavad tegevused 8
Meetme raames toetatavate tegevuste näited on:
§

§

§

§
§

noorsootöö arendamine – nt laste- ja noorsoo ürituste korraldamine (noorte
algatused, töö- ja puhkelaagrid, spordilaagrid jm laagrid, koolitused, õpitoad,
spordivõistlused, festivalid, kultuuriüritused, vabatahtlike kaasamisüritused,
tunnustamisüritused jms.) Üritused võivad toimuda tegevuspiirkonnas ja
väljaspool (sh välismaal).
ühis- ja huvitegevuse toetamine – nt küla tähtsündmuste, külapäevade ja
laatade korraldamine; koolituste, õpitubade korraldamine; avaliku, ettevõtlusja
mittetulundussektori
vaheliste
koostööprojektide
korraldamine;
koorivõistlustel, festivalidel osalemine jms.
pärimus- ja pärandkultuuri säilitamine – nt koduloo uurimine, piirkonna
ajaloo kogumine; temaatiliste kogumike väljaandmine; audio- ja
videosalvestite jäädvustamine; arheoloogiliste kaevamiste läbiviimine;
temaatiliste koolituste ja õpitubade korraldamine; rahvariiete soetamine jms.
sädeinimeste tunnustamine – nt koolituste, motivatsiooniürituste
korraldamine; kogemuste vahetamise ekskursioonid sädeinimestele
ringijuhendajatele, treeneritele, eestvedajatele jms.
toetatava objekti ja sündmuse tähistamine nõutava sümboolikaga

Ei toetata:
• spordi-ja huviklubide/tiimide riietuse ostmine (v.a rahvariided rahva- ja
kultuurimajadele, sh kohalik omavalitsus (KOV) ja KOV hallatavatele
asutustele)
• poliitiline reklaam
• investeeringud väljapoole piirkonda
NB! Ülaltoodud loetelu puhul on tegemist näidetega paljudest võimalikest
tegevustest.
Meetme raames toetatakse tegevuste korraldamise ja/või elluviimisega seotud
kulutusi, põhjendatud juhtudel ka soetusi. Kulutused peavad olema mõistlikud ning
põhjendatud ja kooskõlas Leader-meetme määrusega („Leader-meetme raames
antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse

taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“, Põllumajandusministri 27.septembri
2010 määrus nr 92. Kindlasti järgida Leader-meetme määruse § 26 toodud
abikõlblikke ja mitteabikõlblikke kulusid.)
Meede sisaldab investeeringuid v.a investeeringuid seltsingutele.
Mitterahaline omafinantseering on abikõlblik vastavalt Põllumajandusministri
27.septembri 2010 määrus nr 92 §29 järgi.
Kasutatud seadme ostmine on abikõlblik Põllumajandusministri 27.septembri 2010
määrus nr 92 §26 (2)sätestatud tingimustel.
Ehituslikud tegevused peavad olema käsitletavad „Ehitusseaduse“ mõistes, millele on
antud välja ehitusluba või kirjalik nõusolek või väljastatud projekteerimistingimused.
Meetme raames on kohalikul tegevusgrupil lubatud teha ka (rahvusvahelisi)
koostööprojekte.
4. Meetme sihtgrupp
Meetme sihtgrupp on:
- mittetulundusühingud (sh tegevusgrupp);
- sihtasutused;
- seltsingud (ainult p 1 toodud noortega seotud tegevuste puhul);
- kohalikud omavalitsused;
Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju Koostöökoja piirkonna elanikud ja/või
organisatsioonid.
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused
ja nende seos strateegiaga
Meetme rakendamise vajadus on tingitud järgmistest asjaoludest:
1) Vähene sotsiaalne läbikäimine, nõrk side kodukohaga. Paljud piirkonna
elanikud on igapäevaselt seotud Tallinnaga, mistõttu kogukondade vaheline sotsiaalne
läbikäimine väheneb ja nõrgeneb elanike side kodukohaga. Kui enamus teenustest (sh
kultuur, sport, meelelahutus) tarbitakse linnades, on piirkonnal oht muutuda pealinna
magalaks. Selle ärahoidmiseks tuleb soodustada omaalgatust ja ühiseid tegevusi.
2) Lapsed, noored – kindel valik. Uuring tõi välja üheselt, et kõige enam on vaja
panustada noortega tegelemisse. Nende huvitegevuse ja vaba aja veetmisega seotud
tegevused on alatoetatud ja rahamahukad, eriti mis toimuvad väljaspool piirkonda.
Noored vajavad väljundeid eneseteostuseks.
3) Sädeinimesteta pole külaelu. Sädeinimesed on kogukonna mootoriks, ent tihti ei
ole nende panust piisavalt tunnustatud. Sama kehtib erinevate ringide juhendajate
kohta.
4) Koostööd pole kunagi liiga palju. Uuring näitas seda, et organisatsioonide
omavaheline läbikäimine praktiliselt puudub, kuna üksteise olemasolust lihtsalt ei
teata ja selleks puuduvad ka võimalused.
Kõik meetme tegevused on otseses seoses strateegia üldise ja spetsiifiliste
eesmärkidega.
6. Viide arengukava sellele teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia
meetme rakendamine enim kaasa aitab
Meede aitab kaasa Maaelu Arengukava 2007-2013 III telje eesmärgi saavutamisele,
milleks on maapiirkondade elu kvaliteedi parandamine ja majandustegevuse

mitmekesistamise soodustamine.
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L
277, 21.10.2005, lk 1–40) toodud artikli numbrile, mille alla meede kuulub, ning
meetme kood(id) vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles
sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta)
kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 74–84) Lisale
II.
Meetme õiguslik alus toetub Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklitele nr 52,
56, 57, 58 ja 59. Meetme koodid vastavalt Komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II
Lisa 7. osale on: Kood 321, 322, 323, 331, 341, 421.
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub
Meede ei kattu otseselt ühegi Maaelu Arengukava 2007-2013 meetmega.
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed
Väljund - iseloomustab programmi abil rahastatud tegevusi. Kavandatud saavutustase
2010-2013 elluviidud tegevustele on kuni aastaks 2015.
Tulemus – iseloomustab meetme või projekti tulemusel loodud kasu või hüve, mis on
mõõdetav vahetult või teatud aja möödudes pärast meetme või projekti lõppemist.
Kavandatud saavutustase 2010-2013 elluviidud meetmetele on kuni aastaks 2017
(tulemuste avaldumise aeg 1-3 a.)
Mõju – iseloomustab programmi rakendamisel saavutatud pikaajalisi positiivseid
üldisi trende.
Kavandatud saavutustase 2010-2013 elluviidud programmile on kuni aastaks 2020
(mõjude avaldumise aeg 3-5 a.)
Indikaatori tüüp

Indikaator
- Toetatud projektide arv
Väljundid
- Toetatud noorte projektide arv
- Kasusaajate arv
- Läbiviidud ühistegevuste (sh
noortele suunatud tegevuste) arv
Tulemused
- Ühistegevustes (sh noorte)
osalenute arv
- Tunnustatud sädeinimeste arv
- Pärandkultuuri väärtustavate
tegevuste arv
- Loodud töökohtade arv
- Läbi huvitegevuse
Mõjud
kättesaadavuse ühistegevuses
osalenute arv elanikkonnas
suureneb
- Paremad võimalused sisukaks
vaba aja veetmiseks soodustavad
noorte jäämist kodukohta
10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 9

Sihttase
70
30
8 000
70/30
2000/500
150
10
5
10%

Projektitoetuse taotleja ja toetuse saaja peab vastama „Leader-meetme raames antava
kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja

taotluse menetlemise täpsem kord” (Põllumajandusministri 27.septembri 2010 määrus
nr.92) §23 toodud tingimustele.
Taotleja peab kõiki Põllumajandusministri 27.septembri 2010 määrus nr.92 §23
toodud tingimusi täitma juba taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel.
Taotleja ja toetuse saaja peavad projekti taotlemisel ja elluviimisel järgima „Leadermeetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise
nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord”
(Põllumajandusministri 27.septembri 2010 määrus nr.92) §23 - §29 ja §36 toodud
nõudeid.
Projektitoetuse taotlemisel peab projektitoetuse taotleja lisaks Põllumajandusministri
27.septembri 2010 määruses nr.92 §31 tingimustele täitma järgmisi Ida-Harju
Koostöökoja poolt seatavaid tingimusi:
1) Taotleja peab enne taotluse esitamist läbima nõustamise Ida-Harju Koostöökoja
nõustaja juures, kes annab nõustamise kohta vastava kinnituskirja.
2) Taotleja peab esitama Ida-Harju Koostöökoja vormikohase projektikirjelduse ja
eelarve (Lisa 1, Lisa 2).
3) Noortega seotud tegevuste korral võib taotlejaks olla ka seltsing;
4) Üks taotleja võib esitada meetme raames maksimaalselt 2 projekti (v.a kohalik
tegevusgrupp, kellele antud piirang ei rakendu);
5) Taotlemise eeltingimus on, et samas meetmes ei ole taotlejal pooleli rohkem kui 2
projekti (pooleli = kuludeklaratsioon tegevusgrupi poolt kinnitamata)
11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad
Toetuse maksimaalne summa projekti kohta on 5113 EUR. Toetusele lisandub
taotlejapoolne omafinantseering.
Toetuse määr mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja kohalikule omavalitsusele
on kuni 85%, seltsingule kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest.
Koodi 341 alla kuuluva tegevuse puhul on projektijuhtimine lubatud 15% abikõlblike
kulude maksumusest.
Toetuse määr laatade ja festivalide korraldamise puhul on olenemata taotlejast 60%.
Reklaamkulude osakaal võib olenemata tegevusest olla kuni 20% toetussummast
(reklaam üleriigilises ja kohalikus meedias, reklaamlehed, plakatid jms; reklaami
eesmärgiga video- ja heliklippide tootmine, välireklaam jms)
Meede sisaldab ka infrastruktuuriinvesteeringuid. Vastavalt Leader-meetme
määrusele antakse infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks toetuse taotlemise
korral
projektitoetust
kuni
60%
abikõlblike
kulude
maksumusest.
Infrastruktuuriinvesteeringud on elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja
telekommunikatsiooni investeeringud ning investeeringud teedesse.
Meede on käsitletav vähese tähtsusega abina ja allub vähese tähtsusega abi reeglitele
juhul kui tegevus on suunatud ettevõtlusele või majandustegevusele.

