
Peagi avaneb uus projektitaotluste voor 

Vaata ka www.kirderannik.ee, kust saab taotluse vorme. Muutunud on põllumajandusministri LEADER-programmi käsitlev määrus, 
seetõttu on muutused ka PRIA taotlusvormis ja seirenäitajate tabelis. Kõik need dokumendid on meie veebilehel olemas. 

MTÜ Kirderanniku Koos-
töökogu annab teada, et pea-
gi avaneb abimeetmete teine 
voor ning algab taotluste vas-
tuvõtmine. 

Avatavad meetmed
Meede 1 - põhiteenuste mee-

de ehk PÕM
Toetatavad tegevused on:
* infoteenused, sh infotrü-

kiste koostamine ja väljaand-
mine jne;

* koolituse korraldamine, 
sh koolitused, kursused, semi-
narid, õppereisid;

* vajalike uuringute ja nõus-
tamiste läbiviimine, sh tasu-
vus- ja teostatavusuuringud ja 
-kalkulatsioonid, tegevusnõus-
tamine, keskkonnamõjude hin-
damine jne.

Toetusi on jagada 204 547 
krooni. Minimaalne toetus-
summa projekti kohta on 10 
000 krooni, maksimaalne toe-
tussumma projekti kohta 100 
000 krooni. 

Meede 3 - turunduse ja rah-
vusvahelistumise meede ehk 
TURM

Toetatavad tegevused on:
* mitmesuguste ürituste 

korraldamine ja nendega seo-
tud turundustegevused;

* kultuurivahetuste (sh noor-
tele suunatud) korraldamine;

* noorsootöö raames vaba 
aja veetmise võimaluste suu-
rendamine noortele;

* rahvusvahelistes võrgus-
tikes osalemine;

* ettevõtluskontaktide loo-
mise ja arendamisega seotud 
tegevused, sealhulgas osavõtt 
näitustest ja messidest;

* kodu-uurimuslikud tege-
vused, mille tulemusena val-
mivad infomaterjalid piirkon-
na ajaloo, kultuuri vm maa-
piirkonna väärtusi esiletoova 
valdkonna kohta;

* rahvuskultuuritegevuste 
arendamine.

Toetusi on jagada 1 080 251 
krooni. Minimaalne toetus-
summa projekti kohta on 10 
000 krooni, maksimaalne toe-
tussumma selles taotlusvoo-
rus on projekti kohta 1 080 251 
krooni. 

Taotlusi võetakse vastu 
26.-30. oktoobrini kella 9-16 
aadressil 41594 Jõhvi, Kesk-
väljak 1, tuba 313 ja posti 
teel. 

Taotluste hindamine
Taotluste hindamisel arves-

tatakse järgmisi kriteeriume: 
* asjakohasus - projekti ees-

märkide vastavus lahendata-
vale probleemile ja kasusaa-
jate vajadustele ning sobivus 
projekti sotsiaalse, majandus-
liku jne keskkonnaga;

* ülesehitus - projekti loogi-
lisus, eesmärkide, väljundite, 
tegevuste ja sisendite omava-
helised seosed ning süsteem-
sus;

* efektiivsus - võrreldakse 
kasutatud vahendeid ja res-
sursse saavutatud tulemuste-
ga;

* tulemuslikkus - projekti 
väljundite panuse olulisus ot-

seste eesmärkide saavutami-
sel;

* mõju - projekti mõju laie-
male keskkonnale;

* jätkusuutlikkus - projek-
tist sündinud kasu kestus, 
projekti sotsiaal-kultuuriline 
ja tehnoloogiline jätkusuut-
likkus, keskkonnasäästlikkus 
ja institutsionaalse võimeku-
se kasv.

Rahastamiskomisjoni liik-
med hindavad projektide vas-
tavust hindamiskriteeriumide 
lõikes täisarvudes 0 kuni 10 
hindepallini.

Komisjoni liikmete hin-
ded iga kriteeriumi kohta 
kajastatakse hindamistabe-
lis ühtse aritmeetilise kesk-
misena, mis seejärel korru-
tatakse läbi kriteeriumi osa-
kaaluga, saadud tulemused 
summeeritakse koondhin-
deks.

Hinnang taotlusele loetak-
se positiivseks, kui hindamisel 
antud koondhinne on vähemalt 
5 hindepalli.

Projektitaotluste rahasta-
mise eelistusnimekirja alus-
tatakse enim punkte saanud 
projektist. Kui kaks projekti 
on saanud võrdse arvu punkte, 
kaalutakse enne selle taotluse 
rahastamist, mis vastab pare-
mini horisontaalsetele kritee-
riumidele.

Taotluste 
hindamiskriteeriumid

1. Mõju ja jätkusuutlikkuse 
kriteeriumid:

MTÜ KIRDERANNIKU KOOSTÖÖKOGU INFOLEHT NR 7 29.august 2009
Maaelu Arengu Euroopa 
Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse

Rahastamiskomisjoni liikmed Manivald Sternhof, Eret Laht ja Indrek Arming töös. ERAKOGU

Millised projektid said positiivse otsuse 

1. Põhiteenuste meede
MTÜ Pühajõe Tegijate 

Selts - projekt "Projekti-
koolitus lastele" 

Narva-Jõesuu Hoolde-
kodu - "SA Narva-Jõesuu 
Hooldekodu personali ja 
teenuste arendamine" 

2. Uuenduslike lahenduste 
meede

MTÜ Virumaa Töös-
tuspark - "Virumaa Töös-
tuspargi I etapi tehno-
võrkude ja teede projek-
teerimine" 

MTÜ Ida-Virumaa Jahi-
meeste Selts - "Konju las-
ketiiru Skeet-raja ehitus" 

3. Turunduse ja 
rahvusvahelistumise 
meede

MTÜ Spordiklubi BC 
Viru Basket - "BC Vi-
ru Basketi noormees-
te võistkonna osale-
mine rahvusvaheli-
sel korvpallivõistlusel 
Belgias" 

MTÜ Spordiklubi Fini-
Fit - "Aeroobika festiva-
li korraldamine - "Sport 
teeb ilusaks""

MTÜ Pühajõe Tegijate 
Selts - "Pühajõe küla ko-
dulugu kättesaadavaks!" 

MTÜ Toila Valla Ha-
riduse ja Kultuuri Selts 
- "Toila valla ajaloo, kul-
tuuri ja loodusväärtuste 
graafiline leht" 

Toila Vallavalitsus - 
"Oru pargi promenaadi 
korraldamine 2010. aas-
tal" 

1.1 projekti tulenevus aren-
gukavadest on 20% mõju kri-
teeriumide koondhindest;

1.2 projekti mõju uuendus-
like eesmärkide saavutamise-
le on kuni 30% kriteeriumide 
koondhindest;

1.3 projekti mõju kolmanda-
le sektorile on 20% kriteeriu-
mide koondhindest;

1.4 projekti mõju väikeette-
võtlusele on 20% kriteeriumi-
de koondhindest.

2. Projekti ettevalmistuse 
kvaliteedi ja teostatavuse kri-
teeriumid:

2.1 projekti ettevalmistuse 
kvaliteet on 5% kriteeriumide 
koondhindest;

2.2 projekti teostatavus ja 
kindlustatus organisatsioo-
niliste ressurssidega on kuni 
5% ettevalmistuse kvalitee-
di ja teostatavuse kriteeriumi 
koondhindest.

Projekt ei kvalifitseeru, kui 
punktis 2 kriteeriumide puhul 
on hinne alla 75% maksimum-
hindest.

Horisontaalsete mõõdi-
kute raames on eelistatud 
projektid, mis on suunatud 
noortele, võrdsete võima-
luste tagamisele ja millel on 
positiivne mõju looduskesk-
konnale.

Soovime kõigile ideede len-
du ja kerget sulge. Infot ja li-
sateavet saab telefonidel 332 
2215 ja 5345 0720 , e-posti aad-
ressil  ylle.marits@kirderan-
nik.ee ja ivika.maidre@kirde-
rannik.ee. 

Juunikuus võttis MTÜ Kirderanniku Koostöökogu vastu projektitaotlusi. 
Kirderanniku Koostöökogu piirkonnas läbiviidavate projektide rahastami-
seks laekus 23 projekti, millega taotleti kokku üle 10 miljoni krooni. Jao-
tada oli 6 885 347 krooni. Rahastamiskomisjon tegi positiivse otsuse 
14 projekti kohta, millega taotletav kogusumma ulatus üle viie miljoni 
krooni.

Positiivne otsus tähendab õigust esitada projektitaotlus edasi PRIA-
le, kes teeb lõpliku otsuse. Edukad olid kolm Kohtla, kaks Jõhvi, kuus 
Toila, üks Vaivara valla ning kaks Narva-Jõesuu linna piirkonna taot-
lust.

4. Sotsiaalse sidususe 
meede

OÜ Cops ja Max - "Va-
laste puhkekohale suuna-
vate teeviitade paigalda-
mine" 

MTÜ Hungerburg 
Arendus - "Välisturisti-
de vastuvõtutingimuste 
loomine Narva-Jõesuu 
sadamas" 

Ida-Virumaa Talupi-
dajate Liit - "Rakvere 27 
Jõhvi hoone laiendami-
ne" 

MTÜ Kirde-Eesti Puh-
kerajad - "Valaste joa vaa-
teplatvormi pikenduse 
projekteerimine" 

MTÜ Kirde-Ees-
ti Puhkerajad - "Puh-
keplatsi loomine Valas-
tele"


