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 Põlvamaa Partnerluskogu rakenduskava 2019.a. 

A. Kohaliku tegevusgrupi  kulude eelarve                  

Tegevused  Eelarve  Taotleva toetuse summa       

Jooksvad kulud 92 350,00 92 350,00       

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud 27 650,00 27 650,00       

Kokku   120 000,00 120 000,00       

  

B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹ 

Meetme nr  Strateegia meetme 
nimetus  

Kavandatav eelarve 
KOKKU 

sh taotletav 
projektitoetuse 

eelarve 

sh. kohaliku 
tegevusgrupi poolt 

esitatavate 
projektitoetuste 
taotluste eelarve  

Projektitoetuse 
taotluste  

vastuvõtuaeg 

Meede 1 Ettevõtlusele hoo andmine 264 400 264 400 0 

01.- 15.03.2019 Meede 2 
Kogukondade ja 
kogukonna-teenuste 
arendamine 

132 200 110 013 22 187 ¹ 

Meede 3 
Heakorrastatud ja 
turvaline elukeskkond 

132 200 132 200 0 

Kokku   528 800 506 613 22 187   

 

¹ Maaeluministri käskkiri 3.04.2018 nr 1.1-2/50 „Kohaliku tegevusgrupi toetuse ja LEADER-projektitoetuse eelarve suurendamine strateegia 

ettevalmistamiseks määratud vahendite jäägi arvelt aastateks 2014-2020“ 

Põlvamaa Partnerluskogu strateegia ettevalmistamise jääk kokku 27 734,00 sh LEADER projektitoetus 22 187,20 ja tegevustoetus 5 546,80 

 
 



Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 3/2018 
LISA 3 

Rakenduskava ettepanek kinnitatud juhatuse otsusega 06.09.2018.a. 

 

 
MEETMELEHED 

  

1. Strateegia meetme nimetus 

Meede 1  Ettevõtlusele hoo andmine 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

Piirkonna majanduse madal lisandväärtus, madalad töötasud ning suhteliselt madala konkurentsivõimega tooted (võrreldes Eesti keskmisega) 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Senisest konkurentsivõimelisemad ettevõtted. 
Toetada tegevuspiirkonna ettevõtete arengut ja konkurentsivõimet ning uuenduslike lahenduste loomist ja kasutamist. 

4. Toetatavad tegevused²  

1) Kohalike toodete ja teenuste arendamine, sh vastav tootearendus, turundus, uuringud jms.  
2) Ettevõtjate teadmiste ja oskuste edendamine koolituste ja õppereiside kaudu; 
3) Tõestatud vajadusega uute toodete (prototüüpide) valmistamise ja turutestimise toetamine; 
4) Investorite ja koostööpartnerite piirkonda tulemist hõlbustavate teenuste ja algatuste toetamine; 
5) Eristuvate koostöökeskuste (co-working space) või inkubaatorite loomine; 
6) Toodete ja teenuste lisandväärtuse tõstmiseks vajalike seadmete, masinate, inventari, tarkvaralahenduste soetamine ning samal eesmärgil 
taristutesse ja hoonetesse tehtavad  investeeringud. 
7) Kohaliku toidu töötlemiseks ja väärindamiseks suunatud investeeringud. 
8) Piirkondlikku eripära rõhutava või uuendusliku turismiettevõtluse käivitamisega seotud investeeringud.  
9) Investeeringud energiakulutuste vähendamiseks – tootjate ja töötlejate ökoloogilise jalajälje vähendamine, kaasaegsete tehnoloogiate ja 
taastuvenergia kasutamine. 
10) Meetme eesmärgist tulenevate siseriiklike ja rahvusvaheliste ühis- ja koostööprojektide toetamine. 

* Investeeringute jaotamine etappideks pole lubatud. Projektitoetuse abil tehtud investeering tuleb sihtotstarbelisse kasutusse võtta kahe aasta 
jooksul.  

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse 
esitamisel) 
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Projektitaotlusi võivad esitada ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing (sh tegevusgrupp) ja kohalik omavalitsusüksus. Toetust rakendatakse 
Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas: Kanepi vallas, Põlva vallas ja Räpina vallas endise Veriora valla territooriumil. 
Projektitoetuse abil tehtav investeering peab jääma tegevuspiirkonda ja/või selle kasusaajad peavad olema tegevuspiirkonna elanikud. 
Nõuded toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele (sh nõuded esitatavatele dokumentidele) tulenevad LEADER meetme rakendusmäärusest ja 
Põlvamaa Partnerluskogu poolt kehtestatud projektitaotluse esitamise tingimustest ja korrast, mis sisaldab ka tegevusgrupile esitatava 
projektitaotluse taotlusvormi.  Koolituse puhul tuleb esitada toetuse taotleja koolituste korraldamise kogemuse kirjeldus ja koolitaja CV. 
Toetuse saajal on kohustus esitada koos lõpparuandega ka lühiankeet projekti tulemuslikkuse kohta, kus ta hindab projekti indikaatorite 
kvantitatiivseid näitajaid 
 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 30 000 eurot ja minimaalne toetussumma ühe projekti kohta 2000 eurot.  
Toetuse maksimaalne määr on kuni 60% abikõlblikest kuludest. 

7. Viide sihtvaldkonnale  

1A – innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine maapiirkondades; 
3A – toormetootjate konkurentsivõime parandamine nende parema integreerimise abil  
põllumajanduslike toiduainete tarneahelasse kvaliteedikavade kaudu, mis annavad põllumajandustoodetele lisaväärtuse, kohalike turgude 
edendamise ja lühikeste tarneahelate ning tootjarühmade ja -organisatsioonide ning tootmisharudevaheliste         organisatsioonide kaudu; 
5B – energiakasutuse tõhustamine põllumajanduses ja toiduainetetööstuses; 
6A – tegevusvaldkondade mitmekesistamine, 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 
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1 prioriteet: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. 
3 prioriteet: toiduahela korraldamise, sealhulgas põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise, loomade heaolu ja riskijuhtimise edendamine 
põllumajanduses.  
5 prioriteet: ressursitõhususe edendamine ning vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidavale majandusele ülemineku toetamine 
põllumajanduses ning toiduainete- ja metsandussektoris. 
6 prioriteet: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.                                                                                                                                                   
Artikkel 14 – Teadmussiire ja teavitus; 
Artikkel 17 – Investeeringud materiaalsesse varasse; 
Artikkel 19 – Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng; 
Artikkel 20 – Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades 
Artikkel 35 – Koostöö 
Artikkel 44 – LEADERi koostöötegevus 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Sihttasemed: 
• Toodete ja teenuste arv: 
- toetuse abil loodud uute toodete ja teenuste arv 7.  
• Ettevõtjate koostöövõrgustike arv: 
- uute võrgustike või aktiviseerunud olemasolevate võrgustike arv 1. 
 
Indikaatorid:  
1) Piirkonna ettevõtete poolt loodav lisandväärtus 
2) Piirkonda laekuv tulumaks elaniku kohta 
3) Uute, parandatud kohalikul ressursil baseeruvate toodete arv  
4) Loodud töökohtade arv väiketootmises 
5) Toetatud ettevõtete käibe muutus 
6) Toetust saanud uute ettevõtete arv 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  
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1) taotluse mõju meetme eesmärkide saavutamisele 
2) taotluse mõju piirkonna identiteedi kasvule (Põlvamaa Rohelisema Märgi kasutamine ja/või maakonna tunnuslause “Põlvamaa - Rohelisem elu” 
kasutamine) 
3) loodav lisaväärtus 
4) uuenduslikkus 
5) taotleja kogemus ja suutlikkus 
6) kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus 
7) eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus 
8) kohaliku ressursi kasutamine 
 
Hindamiskriteeriumite alusel hinnatakse projekte skaalas 0-5 hindepunkti.  

         
 
 

1. Strateegia meetme nimetus 

Meede 2   Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 

Tänapäeva elustandardi järgi ootuspäraseid teenuseid ei pakuta kohapeal või nende tase ei vasta ootustele. 

Kogukondade rahaline võimekus ja teadmised ei ole piisavad selleks, et iseseisvalt käivitada jätkusuutlikke kogukonnateenuseid. 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Vajalike teenuste senisest laiem pakkumine ning piisava arvu pädevate kogukonnajuhtide olemasolu. 

Toetada uute ja vajalike teenuste käivitamiseks oluliste investeeringute tegemist ning  teenuste käivitamiseks vajalike oskuste ja teadmiste 

omandamist. 

4. Toetatavad tegevused²  
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1) Koolitused ja õppereisid kogukonnaettevõtluse ja teenuste arendamiseks ja alustamiseks; 

2) Kogukonnateenuste ja kogukonnaettevõtluse loomine, edendamine ja parendamine sh. vajalike ruumide renoveerimine, rekonstrueerimine ja 

vahenditega varustamine; 

3) Kogukonna loodus-, kultuuri-, ajaloopärandil ja traditsioonidel põhinevate sündmuste ja ürituste läbiviimine ja arendamine; 

4) Uuenduslike piirkondlike ürituste algatamine ja läbiviimine  

5) Terviseedenduse ja spordiga seotud tegevused ja investeeringud 

6) Mainekujunduse ja ühisturundusega seotud tegevused ja investeeringud 

7) Taastuvenergia kasutuselevõtmisega seotud investeeringute toetamine 

8) Kogukonda tugevdavate temaatiliste koolituste ja õppereiside läbiviimine; 

9) Õpilasfirmade, -malevate, tööpraktika, koolituste, õppereiside jmt noorte initsiatiivikust toetavate algatuste käivitamine ja läbiviimine; 

10) Sotsiaalse ettevõtluse toetamine (sh investeeringud seadmetesse ja ruumide parendamisse, kogukonnale oluliste madala kasumlikkusega 

teenuste arendamiseks) 

11) Meetme eesmärgist tulenevate siseriiklike ja rahvusvaheliste ühis- ja koostööprojektide toetamine. 

* Investeeringute jaotamine etappideks pole lubatud. Projektitoetuse abil tehtud investeering tuleb sihtotstarbelisse kasutusse võtta kahe aasta 

jooksul.  

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse 

esitamisel) 

Projektitaotlusi võivad esitada ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing (sh tegevusgrupp) ja kohalik omavalitsusüksus. Toetust rakendatakse 

Põlvamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas: Kanepi vallas, Põlva vallas ja Räpina vallas endise Veriora valla territooriumil. 

Projektitoetuse abil tehtav investeering peab jääma tegevuspiirkonda ja/või selle kasusaajad peavad olema tegevuspiirkonna elanikud. 

Nõuded toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele (sh nõuded esitatavatele dokumentidele) tulenevad LEADER meetme rakendusmäärusest ja 

Põlvamaa Partnerluskogu poolt kehtestatud projektitaotluse esitamise tingimustest ja korrast, mis sisaldab ka tegevusgrupile esitatava 

projektitaotluse taotlusvormi.  Koolituse puhul tuleb esitada toetuse taotleja koolituste korraldamise kogemuse kirjeldus ja koolitaja CV. 

 

Toetuse saajal on kohustus esitada koos lõpparuandega ka lühiankeet projekti tulemuslikkuse kohta, kus ta hindab projekti indikaatorite 

kvantitatiivseid näitajaid. 
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6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 20 000 eurot ja minimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 1000 eurot. 

Projektide toetusmäärad: 

1) Mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele kuni 85% abikõlblikest kuludest. 

2) Ettevõtjale kuni 60% abikõlblikest kuludest. 

7. Viide sihtvaldkonnale  

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

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 

1 prioriteet: teadmussiirde ja innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. 

6 prioriteet: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.                                                                                                                                                   

Artikkel 14 – Teadmussiire ja teavitus; 

Artikkel 20 – Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades 

Artikkel 35 – Koostöö 

Artikkel 44 – LEADERi koostöötegevus 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 
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Sihttasemed: 

• Kogukonnale suunatud investeeringute ja kogukonnateenuste arv: 

- toetuse abil tehtud kogukonnale suunatud investeeringute ja/või kogukonnateenuste arv  7.  

• Aktiivsete kogukondade arv: 

- kogukonna aktiviseerumisele ja tegevuse kvaliteedile panustanud kogukondade arv  5. 

 

Indikaatorid: 

1) Kogukonnateenuste pakkujate hulk, lisandunud kogukonnale suunatud teenuste hulk ja teenuste kasutajate arv. 

2) Uute ja aktiivsete toetust saanud kogukondade ja kogukonnaliidrite arv. 

3) Positiivsete meediakajastuste hulk. 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

1) taotluse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, 

2) taotluse mõju piirkonna identiteedi kasvule (Põlvamaa Rohelise Märgi kasutamine ja/või maakonna tunnuslause “Põlvamaa - Rohelisem elu” 

kasutamine) 

3) uuenduslikkus, 

4) taotleja kogemus ja suutlikkus, 

5) kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus, 

6) eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus, 

7) noortele suunatud ja noorte poolt läbi viidav projekt 

 

Hindamiskriteeriumite alusel hinnatakse projekte skaalas 0-5 hindepunkti.  

 

 

1. Strateegia meetme nimetus 

Meede 3   Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 
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Olemasolev piirkonna heakord ja turvalisus ei vasta ootustele 

3. Strateegia meetme eesmärk   

Senisest parema heakorraga ja turvalisem elukeskkond. 

4. Toetatavad tegevused²  

1) Avalike- ja tootmishoonete fassaadide heakorrastamine (nende hoonete juurde kuuluvad aiad, väravad, kõnniteed jms)  
2) Haljastus ja heakord, avalikele objektidele juurdepääsuteede rajamine. 
3) Spordi- ja külaplatside, mänguväljakute ning liikumis- ja terviseradade arendamine 
4) Ujumis- ja puhkekohtade loomine ja arendamine; 
5) Parkide ja väärtuslike maastike rajamine ja taastamine; 
6) Turvalisust toetav investeering (infotahvlid, kaardid, viidad, käiguteed, valgustus, sillad, veevõtukohad) 
7) Meetme eesmärgist tulenevate siseriiklike ja rahvusvaheliste ühis- ja koostööprojektide toetamine. 

* Investeeringute jaotamine etappideks pole lubatud. Projektitoetuse abil tehtud investeering tuleb sihtotstarbelisse kasutusse võtta kahe aasta jooksul.  

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse 
esitamisel) 

Projektitaotlusi võivad esitada ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing (sh tegevusgrupp) ja kohalik omavalitsusüksus. Toetust rakendatakse Põlvamaa 
Partnerluskogu tegevuspiirkonnas: Kanepi vallas, Põlva vallas ja Räpina vallas endise Veriora valla territooriumil. 
Projektitoetuse abil tehtav investeering peab jääma tegevuspiirkonda ja/või selle kasusaajad peavad olema tegevuspiirkonna elanikud. 
Nõuded toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele (sh nõuded esitatavatele dokumentidele) tulenevad LEADER meetme rakendusmäärusest ja Põlvamaa 
Partnerluskogu poolt kehtestatud projektitaotluse esitamise tingimustest ja korrast, mis sisaldab ka tegevusgrupile esitatava projektitaotluse taotlusvormi. 
Toetuse saajal on kohustus esitada koos lõpparuandega ka lühiankeet projekti tulemuslikkuse kohta, kus ta hindab projekti indikaatorite kvantitatiivseid 
näitajaid. 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 20 000 eurot ja minimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 1000 eurot. 
Projektide toetusmäärad: 
1) Mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele kuni 85% abikõlblikest kuludest. 
2) Ettevõtjale kuni 60% abikõlblikest kuludest. 

7. Viide sihtvaldkonnale  

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 

6 prioriteet: sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu edendamine.                                                                                                                                                   
Artikkel 20 – Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades 
Artikkel 35 – Koostöö 
Artikkel 44 – LEADERi koostöötegevus 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Sihttasemed: 
• Korrastatud objektide arv ja kasutajate arv: 
- korrastatud objektide arv 6 nende kasutajate arv 2000. 
 
Indikaatorid: 
1) Piirkonnas toimuvate talgute arv ja osalejate arv 
2) Korrastatud objektide arv 
3) Korrastatud objektide kasutajate arv 
4) Positiivsete meediakajastuste hulk 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid  

1) taotluse mõju meetme eesmärkide saavutamisele, 
2) taotluse mõju piirkonna identiteedi kasvule (Põlvamaa Rohelise Märgi kasutamine ja/või maakonna tunnuslause “Põlvamaa - Rohelisem elu” kasutamine) 
3) uuenduslikkus, 
4) taotleja kogemus ja suutlikkus, 
5) kavandatava tegevuse jätkusuutlikkus, 
6) eelarve ja tegevuskava selgus ja põhjendatus 
 
Hindamiskriteeriumite alusel hinnatakse projekte skaalas 0-5 hindepunkti.  

         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.  



Põlvamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 3/2018 
LISA 3 

Rakenduskava ettepanek kinnitatud juhatuse otsusega 06.09.2018.a. 

 

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

