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Järgmine projektitaotluste 
vastuvõtuvoor on Kirderan-
niku Koostöökogus avatud 
25. aprillist 6. maini.  

Võrreldes varasemate voo-
rudega, on muutunud nii meet-
med kui taotlusvormid. Mit-
med meetmete nimetused on 
selgemalt sõnastatud, samu-
ti ei nõuta taotlejalt esimeses 
etapis suurt taotlusdokumen-
tide hulka. 

Kuidas taotlust esitada? 
Tegevusgrupi poolt projek-

tile hinnangu saamiseks tuleb 
esitada Kirderanniku Koostöö-
kogu taotlusvorm, hinnapak-
kumised ning MTÜst taotle-
ja puhul liikmete nimekiri või 
kui taotlejaks on sihtasutus, 
siis selle asutajate nimekiri. 

Pärast tegevusgrupi poolt 
projektile heakskiidu saamist 
tuleb esitada ülejäänud kohus-
tuslikud dokumendid: PRIA 
vormikohane avaldus, vähese 
tähtsusega abi vorm, piiratud 
summas antava riigiabi vorm, 
ehituste puhul ehitusluba ja 
projektdokumentatsioon, in-
vesteeringute puhul omandi-
õigust tõendavad dokumendid 

ja äriettevõtetel investeerin-
gute puhul põhivara nimekiri. 
Äriettevõtetel, kellel eelmise 
aasta majandusaasta aruanne 
pole nähtav äriregistris, tuleb 
lisada majandusaasta aruanne 
paberkandjal. 

Kindlasti tasub täpselt 
kursis olla taotlemisvooru 
ajagraafikuga. Tegevusgrupp 
lõpetab taotluste vastuvõtu 6. 
mail. Seejärel lähevad projek-
tiavaldused hindamisele. Ku-
na meie tegevusgrupp raken-
dab mitmetasandilist hinda-
mist, siis tuleb arvestada, et 
juhatuse otsus tehakse kõige 
varem juunikuu lõpuks. 

Taotlejatel, kes on saanud 
oma projektile heakskiidu te-
gevusgrupi poolt, on õigus esi-
tada projektiavaldus PRIAsse 
kahe kuu jooksul. PRIA menet-
leb projekte 90 tööpäeva, kuid 
taotleja võib alustada tegevu-
si või investeeringuid PRIAsse 
taotluse esitamisele järgnevast 
päevast, seda küll omavastutu-
sel. Kes aga soovib ära oodata 
PRIA lõppotsuse, peab arves-
tama, et projektitegevuse või 
investeeringuga saab algust te-
ha ligikaudu neli kuud pärast 
PRIAsse avalduse esitamist. 

Kust saab üksikasjalikumat 
infot?

Taotlemise ja projektinõue-
te kohta saab infot kodulehelt, 
kus iga meetme kohta on nõu-
ded lahti kirjutatud. Mitmeid 
erisusi tuleneb ka LEADERi 
määrusest. Nii meetmelehed 
kui määrus on kättesaadaval 
kodulehel www.kirderannik.ee 
lingi "taotlemine" alt.

Enne projektiavalduste vas-
tuvõtmist viime läbi infopäe-
vad, millest soovitame eelkõi-
ge uutel taotlejatel osa võtta. 
LEADERi projektitaotlused on 
teiste ELi toetuste taotlemise 
võimalustega võrreldes spet-
siifilised ning kes pole nen-
dega varem kokku puutunud, 
saavad infopäevadelt prakti-
list abi. 

Infopäevad toimuvad 31. 
märtsil kell 10 Vaivara valla-
majas ja kell 13 Narva-Jõe-
suu SPA sanatooriumis, 5. ap-
rillil kell 10 Kohtla vallas Jär-
ve noortekeskuses ja kell 13 
Kohtla-Nõmmel kaevandus-
pargis-muuseumis, 7. aprillil 
kell 10 Toila vallamajas ja 12. 
aprillil kell 10 Jõhvis talupida-
jate liidu majas. 

Alati saate abi küsida MTÜ 
Kirderanniku Koostöökogu 
kontorist telefonidel 332 2024 
ja 332 2215 või tulla kohale. 
Asume Ida-Viru maavalitsuse 
majas ruumides 310 ja 313.

Palju on küsitud, kas sel 
aastal tuleb lisaks kevadisele 
veel üks taotlusvoor. Sellele on 
täna vara vastust anda, kuna 
kõik sõltub aprilli-maikuu taot-
lusvooru tulemustest. Kindlas-
ti on aga oodata uut taotlusvoo-
ru 2012. aasta alguses. 

Aeg on valmistuda uueks taotlusvooruks

MEEDE 1. 
ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA KONKURENTSIVÕIME 
TUGEVDAMINE

Meetme eesmärgiks on maapiirkonnas jätkusuutliku aren-
guprognoosiga mikro- ja väikeettevõtete tekke soodustamine 
ning arenguvõimaluste parandamine, maapiirkonna ettevõtlu-
se mitmekesistamine ning uute ja lisandväärtust andvate töö-
kohtade loomisele kaasaaitamine.

Abikõlblikud on otseselt projekti eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud tegevused:

* ettevõtluskontaktide loomise ja arendamisega seotud tege-
vused, sh osavõtt näitustest ja messidest;

* toodete ja teenuste turundamisega seotud tegevused (vee-
bilehe terviklahendused, trükised, toodete disain ja tootenäidi-
se valmistamine);

* uuenduslike tehnoloogiate ja lahenduste (sh IT-lahendus-
te) kasutuselevõtmine (investeeringud, käivitamiskulud, koo-
litused ja ümberõpped);

* eeluuringute läbiviimine, sh tasuvus- ja teostatavusuurin-
gud ning kalkulatsioonid, keskkonnamõjude hindamine, geo-
deetilised uuringud ja projekteerimistööd;

* soetused ja investeeringud, sh ehitustegevus.
Tegevused on suunatud uute mikro- ja väikeettevõtete loo-

misele ning olemasolevate arendamisele ja konkurentsivõime 
tugevdamisele.

Meetme maht aastas on 326 433 eurot.
Minimaalne toetussumma projekti kohta on 1000 eurot. 
Maksimaalne toetussumma projekti kohta 200 000 eurot. 
Maksimaalne toetussumma ühele taotlejale 3 aasta jooksul 

on 200 000 eurot.

Toetuse suurus on sektoripõhiselt 
alljärgnev:

* MTÜ, SA: kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
* MTÜ, kelle liikmeks on KOV ja SA, kelle asutajaks on KOV: 

kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest.
* kohalikud omavalitsused: kuni 80% abikõlblike kulude mak-

sumusest.
* mikro- (alla 10 töötaja) ja väikeettevõtjad (alla 50 töötaja): 

kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

MEEDE 2. 
ELUKESKKONNA PARANDAMINE

Meetme eesmärgiks on parandada maapiirkonna elukesk-
konna atraktiivsust läbi sotsiaalse infrastruktuuri arendamise 
ning kultuuripärandi säilitamise.

Abikõlblikud on otseselt projekti eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud tegevused:

* uuringute läbiviimine, sh projekteerimistööd, tasuvus-teos-
tatavusuuringud, keskkonnamõjude hindamine ja geodeetili-
sed uuringud;

* kohalikku kultuuripärandit säilitavad või arendavad tege-
vused, sh käsitöökodade rajamine, rahvariiete, muusikariista 
või helitehnika soetamine;

* avalikuks kasutuseks sotsiaalsete objektide rajamine ja re-
konstrueerimine, sh külakeskused, spordiväljakud, külaplatsid, 
matka-, tervise- või õpperajad jm vaba aja veetmise objektid;

* soetused ja investeeringud, sh ehitustegevus ning inven-
tari soetamine;

* koostööd edendavate tegevuste korraldamine.
* tegevused on suunatud sotsiaalsete infrastruktuuriobjekti-

de ning maapiirkonnale iseloomulike tegevuste arendamisele.
Meetme maht aastas on 261 146 eurot.
Minimaalne toetussumma projekti kohta on 1000 eurot. 
Maksimaalne toetussumma projekti kohta 200 000 eurot. 
Maksimaalne toetussumma ühele taotlejale 3 aasta jooksul 

on 200 000 eurot. 

Toetuse suurus on sektoripõhiselt alljärgnev:

* MTÜ, SA: kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
* MTÜ, kelle liikmeks on KOV ja SA, kelle asutajaks on KOV: 

kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest.
* kohalikud omavalitsused: kuni 80% abikõlblike kulude mak-

sumusest.
* mikro- (alla 10 töötaja) ja väikeettevõtjad (alla 50 töötaja): 

kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

MEEDE 3. 
KOGUKONNA ARENDAMINE JA MAINE KUJUNDAMINE

Meetme eesmärgiks on elanike kompetentsi, teadlikkuse ja 
võimekuse parandamine ning erisuguste oskuste omandami-
ne, parandamaks piirkonna väikeettevõtjate konkurentsivõi-

met ning suurendamaks III sektori organisatsioonide ja koha-
like omavalitsuste võimekust, maapiirkonna tõhusam kuvami-
ne kvaliteetse elu- ja turismisihtkohana.

Abikõlblikud on otseselt projekti eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud tegevused:

* piirkonna tutvustamisega seotud info- ja reklaammaterja-
li koostamine ning väljaandmine;

* oskusteabe parandamine, sh koolitused, infopäevad, õppe-
reisid;

* avaliku või mittetulundussektori tegevustega seotud kodu-
lehtede loomine, parandamine ning teavituskampaaniate kor-
raldamine;

* osalemine piirkonda või piirkonnale omaseid tegevusi tut-
vustavatel messidel, konverentsidel;

* maapiirkonnale omaste kultuurisündmuste, üleriigiliste 
festivalide jm avalike ürituste, sh kogukonda ühendavate üri-
tuste korraldamine;

* kultuurivahetuste korraldamine, sh noortele suunatud kul-
tuurivahetus;

* noorsootöö raames vaba aja veetmise võimaluste suuren-
damine noortele;

* riigisisestes ja rahvusvahelistes võrgustikes osalemine, sot-
siaalsete huvigruppide kaasamine ning omavaheline suhtlemine;

* kodu-uurimuslikud tegevused, mille tulemusena valmivad 
infomaterjalid piirkonna ajaloo, kultuuri vm maapiirkonna väär-
tusi esiletoova valdkonna kohta;

* sotsiaalse taustaga kampaaniate läbiviimine.
Tegevused on suunatud piirkonna elanike oskusteabe täien-

damisele ning maapiirkonna maine parandamisele.
Meetme maht aastas on 65 286 eurot.
Minimaalne toetussumma projekti kohta on 1000 eurot. 
Maksimaalne toetussumma projekti kohta 6400 eurot. 
Maksimaalne toetussumma ühele taotlejale 3 aasta jooksul 

on 200 000 eurot. 

Toetuse suurus on sektoripõhiselt alljärgnev:

* MTÜ, SA: kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest.
* MTÜ, kelle liikmeks on KOV ja SA, kelle asutajaks on KOV: 

kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest.
* kohalikud omavalitsused: kuni 80% abikõlblike kulude mak-

sumusest.
* mikro- (alla 10 töötaja) ja väikeettevõtjad (alla 50 töötaja): 

kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest.

Sel kevadel jaotab Kirderanniku Koostöökogu piirkonna maaelu toetusteks üle 650 000 euro

ÜLEVAADE MEETMETEST

ÜLLE MARITS, 
Kirderanniku 
Koostöökogu tegevjuht

NÄITEID VARASEMATEL PERIOODIDEL TOETUST SAANUD ETTEVÕTMISTE KOHTA

Jõhvis renoveeriti 
ja laiendati Ida-Vi-
ru Talupidajate Lii-
du hoone. 

PEETER LILLEVÄLI

Toila vallavalitsus sai toetust 2010. aasta Oru 
pargi promenaadi korraldamiseks. MATTI KÄMÄRÄ Heakskiidu sai ka MTÜ Kirde-Eesti Puhke-

rajad projekt "Valaste joa vaateplatvormi 
pikenduse projekteerimine". RAIN NIGUL 

MTÜ Jõhvi Tiibvarjuklubi sai toetust tiibvarjupäeva 
korraldamiseks.  PEETER LILLEVÄLI

Kohtla vallavalitsus sai rahalist tuge Kuk-
ruse mõisapargi rekonstrueerimise projekti 
tegemiseks.  MATTI KÄMÄRÄ


