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Põlvamaa Partnerluskogu strateegia meetme 
projektitaotluse esitamise kord ja tingimused Lisa 1  

 
 

PÕLVAMAA PARTNERLUSKOGU STRATEEGIA  
MEEDE 1 „ETTEVÕTLUSELE HOO ANDMINE“  

PROJEKTITAOTLUS 
 

1 Taotleja ärinimi  

2 Taotleja registrikood          

3 Taotleja kontaktisik    

4 Kontaktandmed 
e-aadress, telefon 

 

5 Taotleja tegutsemiskoht  

6 Projekti nimi    

7 
 

Projekti maksumus  
koos käibemaksuga 

 
 

8 
 
 
 

 Ülevaade taotleja senisest  
tegevusest. 
Tegevuse algusaeg, peamine tegevusala, 
saavutused, kuulumine võrgustikesse või 
katusorganisatsioonidesse. Kogemused 
projektide elluviimisel. 
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Projekti kirjeldus 
Ülevaade olukorrast ja probleemidest,  
mida soovitakse antud projekti raames  
lahendada. Projekti abil teostatavad  
investeeringud ja tegevused. Kas projekti 
elluviimiseks kasutatakse kohalikke 
ressursse? 
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Projekti mõju ettevõtte  
(organisatsiooni) arengule ja  
konkurentsivõimele.  
Uued tooted või teenused.  
Loodavad/säilitatavad töökohad.  
Loodav lisaväärtus.  
Kirjeldage projekti jätkusuutlikkust, 
pikemaajalist mõju ja tulemusi ning 
võimalikke riske. 
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Milles seisneb projekti  
uuenduslikkus? 
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Projekti mõju tegevuspiirkonna  
identiteedile. 
Kas projekt aitab kaasa piirkonnale omaste 

valdkondade arengule: Energia loodusest; 

Kohalikud materjalid; Puhas toit oma ai(d)ast; 

Arenevad kultuuri-traditsioonid; Nutikas 

ettevõtlus; Pärismaaline elulaad. 

Põlvamaa -Rohelisem Elu 

Põlvamaa Rohelisem Märk 
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Projekti tegevuskava. 
Milliseid tegevusi või investeeringuid 
tehakse? Kes? Millal? Keda kaasatakse? 

 

  Projekti eelarve kuluartiklite lõikes 

14 Investeering või tegevus ¹ Abikõlblik kulu Toetus Omaosalus 

14.1     

14.2     

14.3     

14.4     

14.5     

 KOKKU    

 
Soovin projektitaotlust enne hindamist hindamiskomisjonile tutvustada ²: 
 

Taotleja juures kohapeal  

Hindamiskomisjoni koosolekul  

Ei soovi  

 
¹ Märgitakse vaid need kulud, millele taotletakse toetust. Käibemaksukohustuse korral märgitakse summa  ilma käibemaksuta.  
  Kui taotlejal ei ole käibemaksukohustust, märgitakse abikõlblik kulu koos käibemaksuga. 
²  Kirjutage soovitud lahtrisse sõna  „JAH“  

 
 
Meetme sihtvaldkonnad e-PRIA-s täitmiseks 
 
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. 
 
 
 

 


