
Põllumajandusministri 27. septembri 2010. a määruse 
nr  92  “Leader-meetme  raames  antava  kohaliku 
tegevusgrupi  toetuse  ja  projektitoetuse  saamise 
nõuded,  toetuse  taotlemise  ja  taotluse  menetlemise 
täpsem kord” lisa 2

STRATEEGIA RAKENDAMISEKS KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE

RAKENDUSKAVA  2011 aastaks

Mittetulundusühing

Mittetulundusühingu nimi Põlvamaa Partnerluskogu
Mittetulundusühingu registrikood 8 0 2 3 7 4 7 2 - - -

A. Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve 
Jrk nr Tegevus Kogusumma Taotletav  

toetussumma 1
Omafinantseering 2

Summa Allikas
1. Personalikulud

1.1 Personali ja juhatuse palgakulu 50427,05 50427,05
1.2 Lähetuskulu 2684,29 2684,29
1.3 Koolituskulud 1533,88 1533,88

2. Üldkulud
2.1 Bürooruumide rendikulu 2300,82 2300,82
2.2 Sideteenused ja teavituskulud 639,12 639,12
2.3 Bürootarbed ja kontoritehnika hooldus 766,94 766,94
2.4 Koostööorganisatsiooni liikmemaks 2812,11 2812,11

3. Kontori ehitamise ja parendamise kulud
3.1 …. 0 0

4. Sõidukulud
4.1 Sõidukulud ja auto hooldus 3131,67 3131,67



5. Kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud
5.1 Kontoritehnika ja seadmed 894,76 894,76
5.2 Büroomööbel 511,30 511,30

6. Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud
6.1 Koolituse, seminari, infopäeva, konverentsi jms. 

korraldamise kulud 
7349,84 7349,84

7. Infomaterjali koostamise ja väljaandmise kulud
7.1 Infomaterjali koostamise ja väljaandmise 

kulud
4112,93 4112,93

8. Veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud
8.1 Veebilehe haldamise ja uuendamise kulud 575,2 575,20

9. Uuringu ja teenuse tellimise kulud
9.1 Uuringute ja teenuste kulu 766,94 766,94

10. Eksperthinnangu tellimise kulud
10.1 Eksperthinnangu ja auditeerimise kulu 2195,58 2195,58
11. Seminaril, konverentsil, messil ja õppereisil osalemise kulud 3
11.1 Seminaril, konverentsil, messil ja õppereisil 

osalemise kulud
27244,38 27244,38

11.2 Koostöö arendamise raames tehtavate kingituste kulud 766,94 766,94
12. Kohaliku tegevusgrupi korraldatava rahvusvahelise ürituse kulud

12.1 Rahvusvaheliste ürituste korraldamise kulu 2195,58 2195,58
13. Stipendiumi maksmise kulud
13.1 … 0 0
14. Mootorsõiduki liisimise või ostmise kulud
14.1 0 0
15. Reklaammaterjali väljaandmise kulud4
15.1 Reklaammaterjali ja meenete tellimise kulu 958,67 958,67
1–15 Kokku                                                                                   111868 111868



B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve
16. Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmete rakendamine
Jrk nr Strateegia meetme nimetus Kogusumma Taotletav  

toetussumma
Selle  
telje  
number,  
mille  
raame 
meetme  
raken-
damist  
rahasta-
takse 5

Omafinantseering

Summa Allikas 6
16.1 Meede 1 “ Atraktiivsuse ja konkurentsivõime 

tugevdamine“
348 810,43 261 615,43 III 87 195,00

16.1.1. sh. 2011.a. eelarve 306 775,93 230 081,93
16.1.2. sh. eelmise perioodi (2008-2010) jääk 42 034,50 31 533,50
16.2 Meede 2 „Elukvaliteedi parandamine“ 502 198,40 376 656,40 III 125 542,00
16.2.1. sh. 2011.a. eelarve 345 122,90
16.2.2. sh. eelmise perioodi (2008-2010) jääk 31 533,50
16. Kokku                                                                                

Telje number Taotletav toetus
I telg 92 166,45
II telg
III telg 546 105,38

Kokku 638 271,83

1–16 Kokku 750139,83



C. STRATEEGIA MEEDE

1. Meetme nimetus
Meede 1     Atraktiivsuse ja konkurentsivõime tugevdamine
2. Meetme eesmärk
Tegevuspiirkonna  atraktiivsuse  ja  konkurentsivõime  tugevdamine  loodus-  ja  kultuuriressursside  parema 
kasutamise, eksponeerimise ning ettevõtluse edendamise kaudu.
3. Toetatavad tegevused 
1. Koolituste, õppereiside, ühisürituste korraldamine;
2. Info- ja teavitusmaterjalide koostamine ja trükkimine
3. Koostöövõrgustike arendamine, sh ühistegevus ja ühisturundus
4. Alternatiivsete tehnoloogiate rakendamine
5. Investeeringute (sh infrastruktuuri) teostamine ja uuringud

vt. täpsem loetelu meetmelehe punk 5.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
Vastavalt Põllumajandusministri 27.09.2010 määrus nr 92 § 26.

MTÜ ja SA  võib projekti omaosalust katta vabatahtliku tasustamata tööga, vastavalt eelnimetatud määruse 
§ 29 lõikes 2 nimetatud määral ja tingimusel.

Kui toetatavaks tegevuseks on projekteerimine või mõni muu ettevalmistav tegevus, peab taotleja täitma 
eelnimetatud määruse § 36 lõige 3 punkti 5.
4. Meetme sihtgrupp
Mittetulundusühingud (sh. tegevusgrupp), sihtasutused, ettevõtjad, tegevuspiirkonda kuuluvad kohalikud 
omavalitsused 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos 
strateegiaga 
Meetme  rakendamise  vajadus  tuleneb  nii  tegevuspiirkonna  vajadustest  (vt.  strateegia  p.  2.6.1)  kui  ka 
sihtgruppide vajadustest (vt. strateegia p.2.6.2), ehk vajadusest kogukonna identiteedi ja sotsiaalse kapitali 
tugevdamise ning kohalike ressursside oskusliku ja säästva rakendamise järele. Samuti vajadusest töö- ja 
ettevõtlusvõimalusi  pakkuva  majandustegevuse  järele,  vajadusest  ettevõtluskeskkonda  parandavate 
infrastruktuuride järele ning  vajadusest koostöö järele tööjõu väljaõppe ja  turustuse küsimustes.

Toetatavate tegevuste loetelu vastavalt strateegiale (lk 38 ja lk 39 algus )
1. Noorte  kaasamine  ja  noorte  poolt  algatatavate  loodus-kultuuri  ja  ajaloopärandil  põhinevate 

koolituste, ürituste ja projektide läbiviimine.
2. Loodus-, kultuuri- ja ajalooobjektide uurimine, säilitamine (konserveerimine), taastamin, 

kaardistamine, tähistamine ja avalik eksponeerimine;
3. Loodus-, kultuuri- ja ajalooväärtusi tutvustavate teabematerjalide koostamine, eksponeerimine ja 

levitamine;
4. Looduskeskkonna võimaluste säästev rakendamine (sh piirkondlike viitade ja kaartide 

paigaldamine, juurdepääsuteede rajamine ja hooldamine, matkaradade ja teejuhtide/marsruutide 
loomine, ujumis- ja puhkekohtade arendamine, parkide ja väärtuslike maastike taastamine ja 
hooldamine, heakord); 

5. Pärandkultuuril ja ajalool põhinevate teenuste pakkumisele kaasa aitamine (sh töötubade ja 
õppeklasside planeerimine, projekteerimine ja välja arendamine)

6. Loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate sündmuste ja  ürituste läbiviimine
7. Ühisturunduse kampaaniate korraldamine (sh reklaam, messid, väljapanekud, trükised, veebilehed, 

koolitused jms.)
8. Era- ja avaliku sektori ühiste investeeringute ettevalmistamine perspektiivsete  turismi teenuste ja 

infrastruktuuri väljaarendamiseks. (rakendatakse  määruse § 36 lõige 3 punkti 5)
9. Kogukonna (noorte) teadlikkuse tõstmine oma loodus-, kultuuri- ja ajaloopärandi kohta läbi 

ühistegevuste, õppepäevade ja kodu-uurimuste.
10. Ettevõtjate teadmiste ja oskuste edendamine koolituste ja õppereiside kaudu;
11. Ettevõtjate koostöövõrgustike arendamine sh ühisturunduse ja ühistulise ettevõtluse edendamine; 
12. Ettevõtjate tugisüsteemi loomine ja rakendamine, sh koolitused, nõustamine jt. tugiteenused;
13.  Noorte  õpilasfirmade, õpilasmaleva, tööpraktika jt. võimaluste rakendamine,
14. Loodusressursse säästvate ja parandavate tehnoloogiate rakendamine,
15. Ettevõtlust toetava infrastruktuuri arendamine (uuringud, planeeringud, projekteerimine, rajamine);



( rakendatakse  määruse § 36 lõige 3 punkti 5)
6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab
 Meede aitab kaasa III telje  eesmärkide saavutamisele.
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud artikli numbrile, mis käsitleb asjaomast 
meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II lisa kohaselt.
artikkel 57, meetme kood 312
artikkel 52, meetme kood 313
artikkel 52, meetme kood 321
artikkel 52, meetme kood 322
artikkel 52, meetme kood 323
artikkel 52, meetme kood 331
artikkel 59, meetme kood 341
artikkel 20, meetme kood 111
artikkel 20, meetme kood 121
artikkel 20, meetme kood 123
artikkel 20, meetme kood 124
artikkel 61, meetme kood 421
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed
Teostatud 6 kohalike ressursside parema kasutamise ja eksponeerimise projekti
Teostatud 6 ettevõtluse abil tegevuspiirkonna konkurentsisvõimet tugevdavat projekti                
10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 
Nõuded taotlejale:  
Taotleja peab vastama Põllumajandusministri 27.09.2010 määruse nr. 92 § 23. lõige 2 punktides 2 . – 9. 
toodud nõuetele.
Esitatavad dokumendid:
1. Tegevusgrupi poolt kehtestatud taotlusvorm.
2. Põllumajandusministri  27.09.2010 määruse nr. 92 § 31 lõikes 3 nimetatud dokumendid, välja arvatud 

punktides 9 ja 10 nimetatud dokumendid, mis tuleb esitada tegevusgrupile kahe kalendrikuu jooksul 
pärast tegevusgrupi poolt tehtud taotluse rahuldamise otsust. 

Toetuse saaja peab vastama  Põllumajandusministri 27.09.2010 määruse nr. 92 § 36 nõuetele.

Kui taotlus vastab meetme koodile 312, saab taotlejaks  olla vaid mikroettevõte. Mikroettevõtteks loetakse 
ettevõtet, millel on alla 10 töötaja, aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 000 000 eurot 
11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta:

Toetatavate tegevuste punktides 
1.- 2. nimetatud tegevuste puhul 109 526 krooni ehk  7 000 eurot
3.- 5. nimetatud tegevuste puhul 312 932 krooni ehk 20 000 eurot.

Minimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 10 953 krooni ehk 700 eurot. 

Toetuse määrad:
Põllumajandusministri 27.09.2010 määruse nr.92 § 28 toodud tingimustel ja määrades, välja arvatud lg. 3 ja 
9., kuid mitte suuremates määrades kui projektile vastava koodiga kehtestatud maksimaalne määr.

Projektitoetust  antakse mittetulundusühingule,  sihtasutusele  ja  kohalikule  omavalitsusüksusele  kuni  90% 
toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest.

Ettevõtjale kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest.

Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks kuni 60% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest. 
Infrastruktuuriinvesteering on elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni 
investeering ning investeering teedesse.

Koodile   312  vastava  projekti  puhul  saab  taotlejaks  olla on  mikroettevõte.  Mikroettevõtteks  loetakse 
ettevõtet, millel on alla 10 töötaja, aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 000 000 eurot. 

Kood 123 korral on taotlejaks mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõte ja toetuse määr kuni 50%. Kui 
toetust  taotletakse  metsasaadustele  lisandväärtuse  andmiseks,  siis  piirdub  selle  koodi  raames  toetus 



mikroettevõtetega.

Koodi  121 korral  on toetuse määr kuni  60% kui  taotleja  on taotlemise hetkel  noorem kui  40 aastat   ja 
investeeringu asukoht on ebasoodsas piirkonnas; kuni 50% kui taotleja on taotlemise hetkel noorem kui 40 
aastat   ja  investeeringu  asukoht  ei  ole  ebasoodsas  piirkonnas  või  taotleja  on  vanem kui  40  aastat  ja 
investeeringu  asukoht  on  ebasoodsas  piirkonnas;  kuni  40% kui  taotleja  on  vanem  kui  40  aastat  ja 
investeeringu asukoht  ei  ole  ebasoodsas  piirkonnas (noore ettevõtja  (OÜ)  puhul  peavad kõik  osanikud 
olema nooremad kui 40 aastat.

Kui taotleja on valinud koodi 341, siis projektijuhtimise tasu tohib olla kuni 15% abikõlblike kulude 
maksumusest.

Mootorsõiduki ostmiseks antakse toetust ettevõtjale kuni 40% abikõlblike kulude maksmisest.

Üks  taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada ühe projektitaotluse kinnitamise taotluse.



C. STRATEEGIA MEEDE 

1. Meetme nimetus
Meede 2     Elukvaliteedi parandamine

2. Meetme eesmärk
Tegevuspiirkonna  elanike  heaolu  suurendamine  kogukonnale  suunatud  teenuste  kvaliteedi  ja 
kättesaadavuse  parandamise  ning  elukeskkonna  korrastamise  kaudu.  Samuti  kogukonna  koostöö  ja 
elujõulisuse tugevdamine teadmiste ja oskuste arendamise abil. 
3. Toetatavad tegevused
1. Koolituste, ürituste ja  õppereiside korraldamine, trükiste koostamine
2. Liikumis- ja terviseradade arendamine
3. Elukeskkonna heakorra ja turvalisuse parandamine
4. Investeeringute (sh infrastruktuur) teostamine

vt. täpsem loetelu meetmelehe punk 5.

Abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud
Vastavalt Põllumajandusministri 27.09.2010 määrus nr 92 § 26.

MTÜ  ja  SA  võivad  projekti  omaosalust  katta  vabatahtliku  tasustamata  tööga, vastavalt  eelnimetatud 
määruse § 29 lõikes 2 nimetatud määral ja tingimusel.

Kui toetatavaks tegevuseks on projekteerimine või mõni muu ettevalmistav tegevus, peab taotleja täitma 
eelnimetatud määruse § 36 lõige 3 punkti 5.
4. Meetme sihtgrupp
Mittetulundusühingud (sh. tegevusgrupp), sihtasutused, ettevõtjad ja tegevuspiirkonda kuuluvad kohalikud 
omavalitsused. 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused ja nende seos 
strateegiaga 
Meetme  rakendamise  vajadus  tuleneb  nii  tegevuspiirkonna  vajadustest  (vt.  strateegia  p.  2.6.1)  kui  ka 
sihtgruppide vajadustest (vt. strateegia p.2.6.2), ehk tegevuspiirkonna elanike vajadus kvaliteetse, turvalise 
ja korrastatud elukeskkonna järele ning maanoorte vajadus elukohale lähedaste kohtade järele, kus vaba 
aega ja energiat saaks kasutada uute oskuste ja võimete arendamiseks. Vajadusest  kohalike elukondlike 
teenuste ja teenuste osutamiseks  vastava keskkonna  järele ning vajadusest kogukondlike sotsiaalteenuste 
ning vastavate tegevuskeskuste järele. Kogukonna identiteedi ja sotsiaalse kapitali tugevdamise vajadus. 
Sihtrühmade  vajadus  sisese  ja  välise  koostöö  järele  ning  vajadus  kogukondade  riskirühmade 
kohanemisvõime tugevdamise järele.
Toetatavate tegevuste loetelu vastavalt strateegiale (lk41 ja 42)

1. Elukondliku, üldkasutatava infrastruktuuri loomine ja arendamine külades (vesi- ja kanalisatsioon, sh 
puurkaevud, elekter, side, internet, juurdepääsuteed jms);

2. Noorte algatusel põhinev elukeskkonna kvaliteedi parandamine (heakorrastus, mänguplatsid jm.).
3. Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond külades  (haljastus ja heakord avalikele hoonetele ja 

aedatele, hoonete fassaadid, aiad, väravad, viidad, kaardid, veevõtukohad jms); 
4. Spordi- ja külaplatside, mänguväljakute ning liikumis- ja terviseradade arendamine;
5. Miljööväärtusliku- ja looduskeskkonna kaitsmine (sh avalike parkide ja puhkekohtade korrastamine, 

reostuse likvideerimine nt omaalgatuslikud prügilad, mahajäetud hoonete varemed vms.)
6. Elukondlike teenuste (kaubandus, toitlustus, ilu- ja terviseteenused,  puhastus-ja parandusteenused 

jm) pakkumisele kaasaaitamine sh. vajalike ruumide renoveerimine, rekonstrueerimine ja 
vahenditega varustamine;

7. Kogukondlike (mitmeotstarbeliste) tegevuskeskuste rajamine ja tegevuste arendamine sh. noorte 
huvide  realiseerimisele  suunatud   tegevuskeskuste  arendamine   (noorte  klubid  ja  seltsid, 
õpilasfirmad, õpilasmaleva rühmad jms tegevusvormid);

8. Koolitused kogukonnaettevõtluse ja teenuse arendamiseks ja alustamiseks;
9. Kogukonnateenuste ja kogukonnaettevõtluse käivitamine, edendamine ja parendamine;
10. Väikelaste hoiurühmade loomisele kaasaaitamine;
11. Küla- ja kogukonnaliidrite, seltsitegelaste ja noorsootöötajate temaatiliste  koolituste, õppereiside 

spordiürituste läbiviimine;
12.  Noorte kaasamine, aktiivsuse tõstmine läbi koolituste, õppereiside, laagrite, ühisprojektide. 
13. Kogukondade koostöövõime tõstmine - piirkondlike ja regionaalsete ühisettevõtmiste ning 



kogemuste vahetamise toetamine;
14. Kohaliku  algatuse  edendamine  -  seltside,  klubide,  MTÜde  tugevdamine  läbi  info,  koolituste  ja 

tugivõrgustiku  ning nende algatuste toetamine;
6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab
 Meede aitab kaasa III telje  eesmärkide saavutamisele.
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud artikli numbrile, mis käsitleb asjaomast 
meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 II lisa kohaselt.
artikkel 52, meetme kood 312
artikkel 52, meetme kood 313
artikkel 52, meetme kood 321
artikkel 52, meetme kood 322
artikkel 52, meetme kood 323
artikkel 52, meetme kood 331
artikkel 59, meetme kood 341
artikkel 20, meetme kood 111
artikkel 20, meetme kood 121
artikkel 20, meetme kood 124
artikkel 20, meetme kood 125
artikkel 20, meetme kood 126
artikkel 61, meetme kood 421
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed
Teostatud 7 kogukonnale suunatud teenustega seotud projekti
Teostatud 9 elukeskkonna parandamise projekti
Teostatud 2 tegevuspiirkonna elanike teadmiste ja oskuste arendamise projekti 
10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 
Nõuded taotlejale:  
Taotleja peab vastama Põllumajandusministri 27.09.2010 määruse nr. 92 § 23. lõige 2 punktides 2 . – 9. 
toodud nõuetele.
Esitatavad dokumendid:
1. Tegevusgrupi poolt kehtestatud taotlusvorm.
2. Põllumajandusministri  27.09.2010 määruse nr. 92 § 31 lõikes 3 nimetatud dokumendid, välja arvatud 

punktides 9 ja 10 nimetatud dokumendid, mis tuleb esitada tegevusgrupile kahe kalendrikuu jooksul 
pärast tegevusgrupi poolt tehtud taotluse rahuldamise otsust.

Toetuse saaja peab vastama  Põllumajandusministri 27.09.2010 määruse nr. 92 § 36 nõuetele.

Kui taotlus vastab meetme koodile 312, saab taotlejaks  olla vaid mikroettevõte. Mikroettevõtteks loetakse 
ettevõtet, millel on alla 10 töötaja, aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 000 000 eurot
11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad
Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta:
Toetatavate tegevuste punktides
1. - 2. nimetatud tegevuste puhul 156 466 krooni ehk 10 000 eurot
3. - 4. nimetatud tegevuste puhul 312 932 krooni ehk 20 000 eurot.

Minimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 10 953 krooni ehk 700 eurot.
Toetuse määrad:
Põllumajandusministri 27.09.2010 määruse nr.92 § 28 toodud tingimustel ja määrades, välja arvatud lg. 3 ja 
9., kuid mitte suuremates määrades kui projektile vastava koodiga kehtestatud maksimaalne määr.

Projektitoetust  antakse mittetulundusühingule,  sihtasutusele  ja  kohalikule  omavalitsusüksusele  kuni  90% 
toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest.

Ettevõtjale kuni 60% toetatava tegevuse või investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest.

Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks kuni 60% investeeringuobjekti abikõlblike kulude maksumusest. 
Infrastruktuuriinvesteering on elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni 
investeering ning investeering teedesse.

Koodile   312  vastava  projekti  puhul  saab  taotlejaks  olla on  mikroettevõte.  Mikroettevõtteks  loetakse 
ettevõtet, millel on alla 10 töötaja, aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 000 000 eurot. 



Koodi  121 korral  on toetuse määr kuni  60% kui  taotleja on taotlemise hetkel  noorem kui  40 aastat   ja 
investeeringu asukoht on ebasoodsas piirkonnas; kuni 50% kui taotleja on taotlemise hetkel noorem kui 40 
aastat   ja  investeeringu  asukoht  ei  ole  ebasoodsas  piirkonnas  või  taotleja  on  vanem kui  40  aastat  ja 
investeeringu  asukoht  on  ebasoodsas  piirkonnas;  kuni  40% kui  taotleja  on  vanem  kui  40  aastat  ja 
investeeringu asukoht  ei  ole  ebasoodsas piirkonnas (noore ettevõtja  (OÜ)  puhul  peavad kõik  osanikud 
olema nooremad kui 40 aastat.

Kui taotleja on valinud koodi 341, siis projektijuhtimise tasu tohib olla kuni 15% abikõlblike kulude 
maksumusest.

Mootorsõiduki ostmiseks antakse toetust ettevõtjale kuni 40% abikõlblike kulude maksmisest.

Üks  taotleja võib ühes taotlusvoorus esitada ühe projektitaotluse kinnitamise taotluse.

Rakenduskava muudatuse on kohalik tegevusgrupp vastu võtnud 10
 
. 

                                                                                         Üldkoosoleku otsusega 09.05.2011..a.

______/digitaalselt_____________
(allkiri)
_____ Andrus Seeme ___________

1 1 0 5 2 0 1 1
(kuupäev, kuu ja aasta)

(rakenduskava esitaja ees- ja perekonnanimi)

1 Omafinantseeringu suuruse arvutamiseks lahutatakse toetuse kogusummast taotletava toetuse summa. 
2 Investeeringuobjektidelt, tegevuste korraldamisest ja muudest tuludest laekuv summa arvestatakse kohaliku 
tegevusgrupi omafinantseeringuna. Väljamakstava toetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest laekunud 
summa, mis ületab rakenduskava eelarves märgitud omafinantseeringu.
3
 Reale 11 märgitakse ka koostöö arendamise raames tehtavate kingituste kulud.

4 
Reale 15 märgitakse ka reklaamkingituste kulud.

5 
Integreeritud strateegia meetme korral märgitakse selle telje number, mille rahaline osakaal on meetmes kõige 

suurem.
6 

Omafinantseeringu allikas märkida juhul, kui selle meetme raames saab toetust taotleda ainult kohalik tegevusgrupp.
7 

Osa C täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi.
8 Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid.
9  Märgitakse dokumendid, mida taotleja peab esitama.
10 Märgitakse rakenduskava vastu võtnud organ ja vastuvõetud otsuse aeg rakenduskava kinnitamise kohta.

Ants Noot
Kantsler
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