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NVK strateegia
eesmärgid
Strateegia eesmärgid on:
• Inimsõbralik ja turvaline elukeskkond ning mitmekesised
vaba aja sisustamise võimalused, selleks vajalik taristu
on läbimõeldult välja arendatud.
• Kogukonnad on tugevad, toimekad ja ühtehoidvad.
• Kasvanud on nii kohalike töökohtade kui ka teenuste
hulk.
• Suurenenud on turistidele suunatud teenuste ja toodete
arv ning toimib tõhus turismialane koostöö.

Meede 2
Kogukondade ühistegevuse
arendamine
Toetatakse
1. Ühisprojekte

2. Teadmussiirde projekte (koolitus- ja
teadusasutused tegevused suunatud
ainult ettevõtjatele)
3. Koostööprojekte (ainult LEADER
tegevusgrupid)

Ühisprojektid
1. Ühisprojektide elluviimine
Toetatavad tegevused viiakse ellu ühisprojektidena.
Ühisprojekti puhul on üks ühisprojektis osalejatest taotleja,
kes kaasab koostööpartnereid.
Toetatakse:

• Spordi- ja kultuurisündmuste korraldamist
• Seltsitegevuse korraldamist
• Koolituste korraldamist
• Projektitegevuste läbi viimiseks vajaliku väikeinventari
soetamist
• Materjalide koostamine ja publitseerimist
Maksimaalne toetussumma ühisprojekti puhul 30 000 EUR.

Ühisprojektide kaudu saab suunata
maapiirkonnas tegutsejaid suuremale
omavahelisele koostööle, sest see:
1. Annab võimaluse tuua kokku erineva sektori
ettevõtjad ja ühendused, haarata kaasa
suurema piirkonna ning olla seetõttu mõjusam
(1+1 on rohkem kui 2!);

2. Võimaldab vaadelda piirkonna arengut
strateegilises plaanis luues üksteisega seotud
sündmuste jada.
3. Võimaldab katta „pehmeid kulusid“ nagu näiteks
organisatsiooni tegevuskulud
4. Toetab spetsiifilisemat koostööd kui LEADER
tegevusgruppide omavaheline koostöö

Määrusest
Eelnõu § 28 sätestab nõuded taotlejale
tulenevalt toetatava tegevuse liigist
Lõige 3 sätestab muuhulgas ühisprojekti
mõiste

• kaks või enam juriidilist isikut või
füüsilisest isikust ettevõtjat
• Pikkus 2-4 aastat (vähemalt 24 kuud)
• tegutsevad ühise tegevuskava raames

Tegevuskava
LEADER määruse § 28 lg 4 Projektitoetuse taotleja esitab ühisprojekti
tegevuskavas järgmise teabe:
1)

ühisprojekti nimetus;

2)

ühisprojekti eesmärkide ja tegevuste kirjeldus;

3)

tegevuskava elluviimise periood ja ajakava;

4)

ühisprojektis osaleva partneri nimi, partneri esindaja nimi ja nende
kontaktandmed;

5)

ühisprojekti partnerite ülesannete kirjeldus;

6)

eeldatavate tulemuste kirjeldus, sealhulgas ühisprojekti laiemast
mõjust tegevuspiirkonnale;

7)

ühisprojekti raames elluviidavate tegevuste kavandatav eelarve;

8)

ühisprojektis osaleva projektitoetuse taotleja ja partneri allkirjad.

Lubatud kulutused ühisprojektide
korral
Lõiked 4-5 toovad välja kulutused ühisprojektide
korral
• Tegevuskulud

• Personalikulud
• Koolituskulud

• Suhtekorraldusega seotud kulu
• Võrgustikutööga seotud kulu

Ühisprojekti projektijuhtimise otsesed
personalikulud

mille maksumus ei ületa:
•

20 protsenti ühisprojekti projektijuhtimisega seotud
abikõlblikest kuludest,

•

sealhulgas projektijuhi brutotunnitasu, mis ei ületa
kümmet eurot (lisandub sotsiaalmaks jne)

NÄIDE:
Kolm
mittetulundusühingut
korraldavad
vanade
käsitöövõtete
kasutusevõtmiseks 2 aastase projekti, mille käigus korraldatakse
koolitused piirkonna noortele (kokku 10 koolitust). Projekti maksumus 10
000 eurot (sisaldab materjale, koolituskulusid, sh ühe koolitaja tasu
arve alusel, ühe koolitajaga on sõlmitud käsundusleping)
Projektijuhi tasu: 10 000* 0,20 =2000 eurot (koos maksudega ühe tunni
töötasu 13,40 eurot) 2000/13,40 = 149 tundi tööd projekti aja jooksul)
Projekti maksumus 12 000 eurot

Projektijuhtimise kaudsete abikõlblike
kulude hüvitamine
Toetatavate tegevuste elluviimise käigus tekkinud
kaudsed abikõlblikud kulud arvutatakse kindla
määra alusel, mis on 15 protsenti abikõlblikest
projektijuhtimise otsestest personalikuludest.
NÄIDE
Projekti maksumus 12 000 eurot, millest projektijuhtimise
kulud 2000 eurot. 2000*0,15 = 300 eurot.
Projekti kogumaksumus kokku 12 300 eurot

Kaudseteks kuludeks loetakse
projektijuhtimisega kaasnevad järgmised
tegevuskulud:
1) kulud bürootarvetele;
2) sidekulud, sealhulgas telefoni- ja postikulu;
3) infotehnoloogia kulud, sealhulgas kontoritehnika üür,
rent ja liising ning serverite, võrkude ja kontoritehnika
hooldus- ja paranduskulud;
4) projektijuhi tööruumi üür või rent ja selle tööruumi
kommunaalkulud, sealhulgas kütte-, vee- ja elektrikulud
ning ruumide koristamise kulud;
5) sõidukulud;
6) raamatupidamiskulud;
7) toetatava tegevuse elluviimisega seotud pangakonto
haldamise kulud ja toetatava tegevuse elluviimisega
seotud makse ülekandetasu.

Projektijuhtimise otsesteks
personalikuludeks loetakse tegevuste
elluviimisega kaasnevad järgmised kulud:
1) tegevusi elluviiva projektijuhi personalikulud, sealhulgas töötasu,
lisatasu, preemia, puhkusetasu või puhkusetoetus, mis on
kooskõlas samasisulise töö eest makstava palgataseme või
töötasuga;
2) töölepingu lõpetamise ja muu seadusest tulenev hüvitis;
3) seadusest tulenevad maksud ja maksed punktides 1 ja 2 nimetatud
kuludelt, sealhulgas sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ja
haigushüvitise tööandjapoolne osa;

4) füüsilise isikuga sõlmitud töövõtu- või käsunduslepingu alusel
makstav tasu ning sellelt tasult arvestatud sotsiaalmaks ja
töötuskindlustusmakse.

Kulusid tõendavate dokumentide
esitamine
§ 42. Projektitoetuse saaja kohustused
(2) Projektitoetuse saaja viib ellu § 28 lõike 3
punktis 2 nimetatud ühisprojektis kavandatud
tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle
elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu
selle tegevuse elluviimist või investeeringu
tegemist tõendavad dokumendid kalendriaastas
kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni nelja
aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse
rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.
detsembril 2022.

Kui taotlus on saanud
heakskiidu PRIA-st
Tuleb taotlejal avaldada
• Eesmärgid

• Partnerid
• Tegevussuunad
§ 21 lg 4 p 13 avalikustab tegevuspiirkonna elanikele oma
veebilehel teabe projektide ja nende tulemuste kohta,
sealhulgas § 28 lõike 3 punktis 2 ja §-s 29 nimetatud ühisja koostööprojekti eesmärgi, partnerid ja üldised
tegevussuunad, pärast projektitoetuse taotluse
rahuldamise otsuse tegemist PRIA poolt;

Mitteabikõlblikud kulud
projektitoetuse taotlemise
korral.
§ 31 lõikes 1 on toodud mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse
taotlemise korral.
Punkti 1 kohaselt ei ole abikõlblikud maa ja ehitiste ostmise, üürimise
ja rentimise kulud. Rentimise kulude puhul on silmas peetud pikaajalisi
maa ja ehitiste rentimise kulusid, kaasaarvatud liisingu abil maa ja
ehitiste ostmist. Kuid abikõlblikud on lühiajalised, projekti ellu
viimiseks tehtavad rendikulud. Parema selguse huvides on öeldud, et
abikõlblikud on kontoriruumi ja mitmesuguste ürituste korraldamiseks
vajaliku maa või ruumide rentimise kulud. Näiteks on abikõlblik kulu
laada korraldamiseks maa rentimine, suure rahvusvahelise ürituse
korraldamiseks kogu ehitise (hoone) rentimine, koolituste läbiviimiseks
ruumide rentimine, kontoriruumide rentimine projekti elluviimise ajaks,
kaasaarvatud pikema kui ühe aastaste projektide (nt 4 aastase
tegevuskavaalusel elluviidav ühisprojekti) elluviimise tarbeks ruumide
rentimine jms

Projektinäiteid
MTÜ Jätkusuutlik Vana-Vigala. Projektiga viiakse läbi
õpitoad, koolitused, laadad ja õppeekskursioon.
Toetuse summa 6175,8 eurot
MTÜ Velise kultuuri-ja hariduse selts. Toetatavad
tegevused 8 toidukoolitust, 8 keraamikakoolitust, 4
õpituba, 5 töötuba. Toetuse summa 8265 eurot
MTÜ Märjamaa valla külavanemate ühendus. Toetatavad
tegevused arenduskoolituse, õppereiside jm sündmuste
korraldamine projekti Märjamaa ja Vigala külarahvas
astub ühte sammu raames. Toetuse summa 8158,5
eurot

•
•
•
•
•
•
•
•

MTÜ Loone Külaselts. Toetatavad tegevused maa
arhitektuuri säästliku taastamise ja säilitamise õppe- ja
teabepäevad Raplamaal. Toetuse summa 9999,9 eurot
MTÜ Kaiu Koos. Projektikoolitus, ürituste ja laagrite
korraldamine. Toetus 9976,5 eurot
MTÜ Hagudi Hakkajad. Hagud ja Käru õpikogukondade
kaardistamine, kogemuste jagamine ja arengu planeerimine.
Toetuse summa 9940,05 eurot
SA Juuru ja Hageri kihelkonna muuseumid. Artiklite ja
ajalooliste fotode kogumiku kujudamine ja trükkimine. Toetus
5200 eurot
MTÜ Eesti Tervisedenduse Ühing. Terviselehed, tervise
veebileht, tervise raadiosaated. Toetus 10 000 eurot
MTÜ Paluküla Klubi. Lumelaualaagri, lumelaua võistluste
korraldamine. Toetus 8043 eurot
http://viko.ee/upload/files/%C3%9Chisprojektid.pdf
http://www.jogevamaa.com/projektid/rahastatud-projektid/

Taotlusvooru info
Projektitaotluste vastuvõtt toimub taotlusvooru
keskkonna 27.-31. märtsil kuni kell 16.00

ajal

läbi

03-13.04

Taotluste tehniline hindamine

14.04.17

Tehnilise protokolli esitamine juhatusele

17.04.17

Juhatuse koosolek, tehnilise protokolli kinnitamine

e-pria

18.-28.04.17 Projektitaotluste hindamine

27.04.17
Taotlejate ära kuulamine, projektitaotluste hindamine
hindamiskomisjoni poolt (kell 17.30-21.00 Saku Pruulikoda)
02.05.17
Juhatuse koosolek hindamistulemuste kinnitamiseks.
Hindamistulemuste ja juhatuse otsuse edastamine PRIALE

Projektitaotlejate nõustamine:
Tegevjuht Annika Jõks
Tel 518 7480, e-post info@4kogu.ee

Juhatuse esimees Anu Altmets 5335 8212,
e-post altmets.anu@gmail.com

Edukat ühistöö planeerimist!

