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MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab
Leader-meetme esimese projektitaotlusvooru
TOETUSMEETMETE EESMÄRGID
* Tagada elanike asjakohane informeeritus ja
nõustamine ning seeläbi kompetentsi ja võimekuse paranemine ning oskuste omandamine, et
luua tingimusi majanduskasvuks.
* Tagada uuenduslike lahenduste aktiivne rakendamine kõigis kolmes sektoris, mis avalikus
ja kolmandas sektoris võimaldaks tegutseda kuluefektiivsemalt ja tulemuslikumalt ning erasektoris annaks võimaluse suurendada uuenduslike
toodete ja teenuste hulka ning seeläbi suurendada piirkonna efektiivsust.
* Uute kontaktide loomise ja uue informatsiooni
hankimise kaudu ning toetades eri ettevõtete ja
piirkonna tervikuna tutvustamisega seotud tegevusi, parandada piirkonna väikeettevõtjate konkurentsivõimet ning suurendada kolmanda sektori organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste
võimekust.
* Teha investeeringuid, et vähendada suundumust majandusliku ja sotsiaalse languse poole,
ning luua tingimusi majanduskasvuks, uuendada füüsiliselt külasid ja väikelinnu, arendada turismi.

IVIKA MAIDRE,
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu
tegevjuht
Projektitoetust võib taotleda
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu tegevuspiirkonnas (Kohtla, Jõhvi, Toila ja Vaivara vald
ning Narva-Jõesuu linn) tegutsev ettevõtja (kuni 50 töötajaga), sihtasutus, mittetulundusühing, seltsing ja kohalik omavalitsusüksus.

AVATAVAD
MEETMED
MEEDE 1
Põhiteenuste meede ehk
PÕM
Toetatavad tegevused:
* infoteenused, sh infotrükiste koostamine ja väljaandmine jne;
* koolituste korraldamine,
sh koolitused, kursused, seminarid, õppereisid;
* vajalike uuringute ja
nõustamiste läbiviimine, sh
tasuvus- ja teostatavusuuringud ning -kalkulatsioonid, tegevusnõustamine, keskkonnamõjude hindamine jne.
Meetme maht aastas on 344
267 krooni.
Minimaalne toetussumma
projekti kohta on 10 000 krooni, maksimaalne toetussumma

projekti kohta 100 000 krooni.

MEEDE 2
Uuenduslike lahenduste
meede ehk ULM
Toetatavad tegevused
ja investeeringud:
* uuenduslike lahenduste
kasutuselevõtuga seotud teadlikkuse tõstmise tegevused
(seminarid, koolitused, nõustamised);
* leiunduslike tegevuste
toetamine (uuringud, prototüüpide loomine);
* uuenduslike tehnoloogiate ja lahenduste (sh IT-lahendused) kasutuselevõtu toetamine (investeeringud, käivitamiskulud, ümberõpped).
Meetme maht aastas on 1
721 337 krooni.
Projekti minimaalne toetussumma on 10 000 krooni
ja maksimaalne toetussumma
projekti kohta 1 721 337 krooni.

MEEDE 3
Turunduse ja
rahvusvahelistumise meede
ehk TURM
Toetatavad tegevused:
* ürituste korraldamine ja

Ülesvõte MTÜ Kirderanniku Koostöökogu asutamiskoosolekult 2006. aastal.
nendega seotud turundustegevused;
* kultuurivahetuste (sh
noortele suunatud) korraldamine;
* noorsootöö raames noorte
vaba aja veetmise võimaluste
suurendamine;
* rahvusvahelistes võrgustikes osalemine;
* ettevõtluskontaktide loomise ja arendamisega seotud
tegevused, sealhulgas osavõtt
näitustest ja messidest;
* kodu-uurimuslikud tegevused, mille tulemusena valmivad infomaterjalid piirkonna ajaloo, kultuuri vm maapiirkonna väärtusi esile toova
valdkonna kohta;
* rahvuskultuuritegevuste
arendamine.
NB! Meede ei sisalda investeeringuid.
Meetme maht aastas on 1
721 337 krooni.
Projekti minimaalne toetussumma on 10 000 krooni
ja maksimaalne toetussumma
projekti kohta 1 721 337 krooni.

MEEDE 4
Sotsiaalse sidususe meede
ehk SOTSIDUM
Toetatavad tegevused
ja investeeringud:
* investeeringuprojektide
algfaasi tegevused (teostatavus- ja tasuvusanalüüsid, ehitiste ja rajatiste projektide
koostamine);
* ehituslike investeeringute teostamine (ehitamine, sh
rekonstrueerimine või parendamine);
* omanikujärelevalve;
* mikroettevõtte rajamine,
arendamine.

Meetme maht aastas on 3
098 406 krooni.
Projekti minimaalne toetussumma on 30 000 krooni ja
maksimaalne toetussumma 3
000 000 krooni.

ÜLDISED
REEGLID
Maksimaalne toetussumma
ühele taotlejale 3 aasta jooksul on 200 000 eurot (3 129 320
krooni).
Projektitoetus on sektoripõhiselt alljärgnev:
mittetulundusühing, sihtasutus, seltsing 90%,
kohalik omavalitsus 80%,
väikeettevõtja (kuni 50 töötajaga) 60%.
MTÜ, SA 10protsendiline
omafinantseerimine võib olla
mitterahaline, välja arvatud
vaimne töö ja projektijuhtimine. Mitterahalise sissemaksena arvestatava töö tunnitasu
ühikumäär on statistikaameti poolt töö tegemise hetkeks
avalikustatud Eesti keskmisest palgast 60%.
Seltsingust taotleja korral
investeeringuid ei toetata ja
toetuse ülempiir on 156 466
krooni.
Infrastruktuuriinvesteeringu tegevuse taotlemise korral
on projektitoetus 60% abikõlblikest kuludest. Infrastruktuuriinvesteeringud on elektri- ja
veevarustuse, kanalisatsiooni,
tee-ehituse, telekommunikatsiooni (k.a side ja internet) investeeringud.
***
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse taotluse

Projektitaotlusi võetakse vastu 2009. aasta 1.-12. juunini.

ERAKOGU

TAOTLUSVOORU INFOPÄEVAD
Jõhvi vallas Kahula külas MTÜ Kahula Küla
Seltsi seltsimajas 29. märtsil kell 12 uuenduslikkuse infopäev. Kuidas uuenduslikkust ehk innovatsiooni ära tunda ja projektis kasutada.
Päeva viib läbi Lauri Jalonen OÜst Cumulus.
Vaivara vallas Laagna külas MTÜ Maarahvaseltsi Vanatare seltsimajas 3. aprillil kell 16
taotlusvooru infopäev.
Toila vallas Toila rahvamajas 4. aprillil kell 12
taotlusvooru infopäev.
Kohtla vallas Valaste joa juures paiknevas
Valaste külalistemajas 6. aprillil kell 16
taotlusvooru infopäev.
Narva-Jõesuu linnas Narva-Jõesuu hooldekodu
(Metsa 5) saalis 8. aprillil kell 15 taotlusvooru
infopäev.
Jõhvi vallas Ida-Viru maavalitsuse saalis
9. aprillil kell 12 taotlusvooru infopäev.
Projektitoetuse taotlemisega seotud
küsimused esitada e-posti teel:
ivika.maidre@kirderannik.ee.
MTÜ-le Kirderanniku Koostöökogu, kes hindab MTÜ tegevuspiirkonnas kavandatud
tegevuste vastavust projektide valikukriteeriumidele ning
väljastab hindamistulemuste
alusel projektitoetuse taotlejale kirjaliku kinnituse selle kohta, kas projektitoetuse taotlus
vastab kohaliku tegevusgrupi strateegiale ja meetmetele.
Positiivse tagasiside korral
esitab projektitoetuse taotleja
kahe kuu jooksul alates MTÜlt Kirderanniku Koostöökogu
kinnituse saamisest taotluse
ja esitatud andmeid tõendavad dokumendid Ida-Virumaa
PRIA büroosse.
Taotleja tagab nõutavad rahalised ja mitterahalised vahendid projekti finantseerimiseks elluviimisel, sest toetus kantakse taotlejale üle pä-

rast kuludokumentide heakskiitmist PRIA poolt.
Toetatud tegevustest või objektidest teavitamisel lähtutakse põllumajandusministri 7.
jaanuari 2008. a määrusest nr
1 "Maaelu arengu toetuste andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning
toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa
Põllumajandusfondi (EAFRD)
osalusele viitamise kord" (§ 7
Leader-logo kasutamine).
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avatavate meetmete
tingimuste ja taotlemise kohta
saab täpsemalt lugeda veebilehelt http://www.kirderannik.
ee. Konsultatsiooni saab Jõhvis Keskväljak 1 asuva Ida-Viru maavalitsuse hoone kabinetis 313. Ettehelistamine ja aja
reserveerimine tel 5345 0720.

