Äriplaani koolitus ja 2018 II taotlusvooru infopäev

Küla Villa
02.08.2018

Strateegia eesmärgid on:

Inimsõbralik ja turvaline elukeskkond ning mitmekesised vaba aja
sisustamise võimalused, selleks vajalik taristu on läbimõeldult
välja arendatud.

NVK
strateegia
eesmärgid

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.
Strateegia strateegiliste eesmärkide täitmiseks rakendatakse nelja
meedet.

Toetatakse:
• Uute ja olemasolevate kohalike teenuste ning toodete arendamist;

• Mikrotootmise arendamist.
• Põhivara soetamine
• Turundustegevused
• Investeeringud hoonetesse ja taristusse

NVK Strateegia
• Investeeringuga otseselt seotud koolitused jms
rakendamise meetmed • Investeeringut ette valmistavad tegevused, kui need viiakse ellu sama
Meede 3 Mikroettevõtluse investeeringuprojekti raames ja mis ei ületa 3% kogu projekti mahust
arendamine
Toetuse suurus ja määr:
Minimaalne toetussumma – 2000 EUR
Maksimaalne toetussumma – 40 000 EUR

Toetuse % 60
Toetuse saajad:
Ettevõtted, sh FIEd MTÜd- toodete , teenuste arendamiseks

Toetatakse:
• turismiteenuste arendamist;
• turismiobjektide korrastamist ja rajamist;
• turundustegevusi.
Toetuse suurus ja määr:
• Minimaalne toetussumma – 5000 EUR

Meede 4 Turismiteenuste
arendamine ja
infovahetuse
edendamine

• Maksimaalne toetussumma – 100 000 EUR

Toetuse %

• Ettevõtetele, ettevõtetega võrdsetel alustelt tegutsevatele vabaühendustele
taristu investeeringute puhul 60%

• Kohalikele omavalitsustele, Nelja Valla Kogule ja MTÜ-dele 90%
Toetuse saajad
• Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd ja SAd)
• Kohalikud omavalitsused
• Ettevõtted, sh FIEd
• Koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutaja, kellel on asjakohane
suutlikkus personali kvalifikatsiooni ja korrapärase koolituse näol

Dokumendid,
millest lähtuda
taotlemisel

• Leader meetme raames antava "Kohaliku tegevusgrupi
toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse
taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord" on
sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015)
RT I, 31.10.2017.
Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist
Projektitoetus
• LEADER meetme TOETUSTE TUTVUSTUS/TINGIMUSED
• Lisaks Leader määrusele tuleb taotlejal lähtuda Nelja Valla
Kogu arengustrateegiast 2015-2020

1. Projekt NVK vormil
2. Projektijuhi CV

3. Investeeringuobjekti puhul nõutavad dokumendid (ehitusloa koopia,
KOV kirjaliku nõusoleku koopia, maa kasutusõigust tõendav dokument,
ehitusalased joonised jne vastavalt Maaeluministeeriumi määrusele
23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus) § 37 lg 4

Projektitaotluse
kohustuslikud
dokumendid

4. Ehitise puhul (kui hoone ehitustegevuseks on vajalik ehitusteatis või
ehitusluba) peab esitama kavandatava ehitise maksumuse eelarve, ja
hinnapakkumus, mis on Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas
vormingus PRIA vormil (PRIA vormid)
5. Soetuste (sh teenused) puhul hinnapakkumuste koopiad (vähemalt
kolm võrreldavat pakkumust kui käibemaksuta maksumus ületab 1000 €)
6. Soetuse puhul hinnapakkumiste võrdlustabel Lisa 1

7. Teostatavus- ja tasuvusanalüüs meetmel 3,4 investeeringuprojekti
korral NVK Lisa 3 kui taotlejaks on vabaühendus
8. Ettevõtjast taotlejal äriplaan meetmetel 3,4 ( soovituslik kasutada NVK
vormi Lisa 2 ja äriplaani osana finantsprognoosid)

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-prias)

Projekti NVK vorm;
Hinnapakkumise
võrdlustabel;

NB! Projektitaotluse vormi punktid vastavad NVK
hindamiskriteeriumi punktidele
Hinnapakkumise võrdlustabelile eelneb
hinnapakkumus, mis on kõikidele pakkujatele
saadetud või kättesaadav ühesugune.
Teostatavus- ja tasuvusanalüüs vabaühendustele

Hindamine

Tehniline hindamine
NVK
kontrollib
projektitoetuse
taotleja,
projektitaotluse ja toetatava
tegevuse vastavust
strateegias ja rakenduskavas, sealhulgas strateegia
meetmes esitatud nõuetele ning projektitaotluse
esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu.
Sisuline hindamine
Hindamiskomisjoni liikmed tutvuvad taotlustega ning
annavad taotlustele omapoolse hinnangu vastavalt
kinnitatud hindamiskriteeriumitele elektrooniliselt,
individuaalse hindamistabeli alusel.
MTÜ Nelja Valla Kogu LEADER-meetme raames antava
projektitoetuse taotluse menetlemise,
hindamiskriteeriumite ja hindamise ning
paremusjärjestuste koostamise kord

Kuidas registreerida kasutajaks?
Milline näeb välja e-pria toetuse taotluse avalduse vorm,
ning kuidas seda täita?

uus e-pria
iseteeninduskeskkond

Nõustamised kuni 29.08.2018
Taotluse esitamine 27.08-02.09 2017 NB! Esitatakse läbi e-pria.
NB! Nädalavahetusel esitajatele ei pakuta tehnilist tuge

Taotlemise info

Tehniline hindamine 03.-14.09 2017 (sh vajadusel investeeringuobjektide
külastamine)
Puuduste kõrvaldamiseks antakse projektitaotluse esitajale ühekordselt aega 5
tööpäeva.
Sisuline hindamine kestab 20 tööpäeva alates hindamisprotsessi algusest
(tehnilise vastavuse
protokolli kättesaamisest) kuni paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseni
komisjoni
poolt. (sh investeeringuobjektide külastamine, taotlejate ära kuulamine,
hindamiskoosolek)
NVK kinnitab hindamistulemused hiljemalt 29. oktoober ja esitab pingerea
PRIAle
PRIA taotluste menetlusprotsess kestab 60 tööpäeva.

