
C. STRATEEGIA MEEDE ¹

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

4. Toetatavad tegevused² 

5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. 

dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)

Toetust saab taotleda MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 

tulenevad kehtivast määrusest. Nõutavad lisadokumendid: • projekti eelarve  • 

üldkoosoleku  heakskiit • mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu 

esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri ja eelmise 

majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal. 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

maks 53609 € 

1. Strateegia meetme nimetus

meede 4 SISERIIKLIKU JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus

Meetme rakendamisega soovitakse horisontaalselt toetada siseriikliku ja rahvusvahelise 

koostöö arendamist, koostöövõrgustike arendamist erinevatel tasemetel, 

keskkonnasäästlikkust, eripära väljaarendamist ning uuenduslikkust. PHKK tegevusgrupp 

teeb koostööd nii teiste Eesti tegevusgruppidega kui ka rahvusvaheliste partneritega 

strateegia visiooni ja eesmärkidega  seotud valdkondades.

3. Strateegia meetme eesmärk  

 Strateegia vastab Maaelu Arengukava prioriteedile nr 6                                                                                                                                                                                                                                                          

1) Piirkonnas on mitmekesised kohapealsed teenused ja tooted ning vaba aja veetmise 

võimalused.

2) Piirkonnas on aktiivne ja ühtehoidev kogukond.

3) Piirkonnas on väärtustatud, hästi korraldatud ja kvaliteetne elukeskkond.

7. Viide sihtvaldkonnale 

sihtvaldkond 1A , 6A, 6B

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 

prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 

aitab
3

Meede 4 vastab EAFRD prioriteedile nr 1/1A ja 6/6A,6B. Abikõlbulikud tegevused vastavad 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele nr 44

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub

Ei kattu



¹ Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi

²

3      
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013

Tulemusmõõdik ja soovitud sihttase:

Väljundmõõdik ja soovitud sihttase:

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 

Koostööprojekte ei hinnata. Eelistatud on projektid, mis toetavad strateegia horisontaalseid 

eesmärke: koostöövõrgustike arendamist erinevatel tasemetel, keskkonnasäästlikkust, 

eripära väljaarendamist ning uuenduslikkust. 

Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. Eraldi tuuakse välja investeeringud , mille 

puhul on lubatud taotleda projektitoetust mitmes etapis ja võtta investeering sihtotstarbelisse kasutusse § 42 

lõike 7 punktis 1 sätestatust pikema tähtaja jooksul.  Märgitakse, kas strateegia meede võib sisaldada ka 

investeeringuid. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:ET:PDF

