
C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 

 
1. Strateegia meetme nimetus   
meede 3 ELUKESKKONNA VÄÄRTUSTAMINE  
2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus  
Meetme rakendamisega soovitakse väärtustada elukeskkonda, tõsta esile piirkonna 

looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust ning väärtust hea elukeskkonnana. Soovitakse 

piirkonna erinevate asumite elukeskkonda parandada, luua uut ja korrastada vana vaba 

aja taristut ning piirkonna eripära rõhutavaid objekte, tagada turvaline elukeskkond. 

 
3. Strateegia meetme eesmärk  
Piirkonnas on väärtustatud, hästi korraldatud ja kvaliteetne elukeskkond. Strateegia 

vastab Maaelu Arengukava prioriteedile nr 6  
4. Toetatavad tegevused²  

Investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, varustusse, inventari ja 

vahenditesse 
Investeeringuga seotud järelevalvetegevused (omanikujärelvalve, 

muinsuskaitsejärelvalve)  
Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete tegevuste teostamine (koolitused, 

turundustegevused jms)  
Piirkonna jaoks oluliste suuremahuliste (investeeringu toetus üle 70 000 eur) kolmanda 

meetme projektide (eelistult ühisprojektide) ning eelmisel perioodil ettevalmistatud 

projektide rahastamine läbi mitme taotlusvooru on võimalik, kui taotluses on esitatud kogu 

projekti detailne kirjeldus, etapid ning rahastamisallikad. 
 
5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. 

dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamise 

Toetust saavad taotleda kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kohalikud 
omavalitsused ja mikroettevõtted. 
Nõuded taotlejale ja toetuse saajale tulenevad kehtivast LEADER määrusest. Taotleja peab 
olema tegutsenud vähemalt 6 kuud enne taotluse esitamist. Taotleja võib olla tegevusgrupi 
piirkonnast väljastpoolt, kui tegevus viiakse ellu tegevuspiirkonna elanike huvides, 
tegevuspiirkonnas teenust pakkuvalt või investeering teostatakse PHKK piirkonnas. Taotleja 
esitab ühe toetustaotluse taotlusvooru kohta.  
Nõutavad lisadokumendid:  
• vastavalt investeeringu projekti iseloomule projekteerimistingimused, ehitusluba või KOV 
kirjalik teavitus-kinnitus kiri  
• projekti kirjeldus Põhja-Harju Koostöökogu vormil - sh projektijuhi CV 

• teostavusplaan ja mõju analüüs uue/rajatava investeeringuobjekti puhul, kui 

investeeringu abikõlblik maksusmus on üle 20 000 eur, suuremahuliste 

(investeeringutoetus üle 70 000 eur) ja mitme etapiliste projektide puhul kogu 

investeerimisprojekti kohta detailne kirjeldus, etapid ning rahastamisallikad 

• taotlusvoorule eelnenud kinnitatud majandusaasta aruanne või vähem kui aasta 

tegutsenud organisatsiooni/ettevõtte bilanss ja kasumiaruanne,  
• põhivara nimekiri põhivara soetuse korral,  
• pärast projekti lõppu seireandmete kohustuslik küsimustik  
• mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva  

seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused ja eelmise 
majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori toetuse osakaal. 

• koolitaja või koolitusfirma pädevust tõendav dokument, koolitaja CV  

• ühisprojekti partnerite ühiste kavatsuste kokkulepe 

 



6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

maks 50 000 € miin 2 000 € Investeeringutel taristusse on toetuse määr kuni 60%  
Mikroettevõjatele kuni 60% 

Toetus kasumit mitte taotlevatele projektidele ning internetiühenduse juurdepääsuvõrkude 
rajamiseks on kuni 90% 

 

7. Viide sihtvaldkonnale 

sihtvaldkond 6B ja 1A 

8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid, 
mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab3 

Meede 3 vastab EAFRD prioriteedile nr 6/6B ja nr 1/1A.Abikõlbulikud tegevused Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu määruse nr 1305/2013 artiklitele nr 14, 20, 35 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Tulemusmõõdik ja soovitud sihttasemed: 
- projektide otseseid kasusaajaid on kokku vähemalt 10000 (neljandik PHKK piirkonna 

elanikest) 
- elukeskkond on parendatud 10 piirkonna asumis 
- uute/parendatud objektide arv: 20 
- parendatud tegevusvõimaluste arv: 20 

11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 

Taotlusi hinnatakse 5 hindamiskriteeriumi alusel punktiskaalal 1-4. Hindamiskriteeriumitega 
saab anda eelistust eelneva perioodi ettevalmistavate projektide ning alustatud jätkuprojektide 
lõpuleviimiseks. Piirkonna jaoks oluliste suuremahuliste kolmanda meetme projektide (eelistult 
ühisprojektide) ning eelmisel perioodil ettevalmistatud projektide rahastamine läbi mitme 
taotlusvooru on võimalik, kui taotluses on esitatud kogu projekti detailne kirjeldus, etapid ning 
rahastamisallikad. Eelistatud on projektid, mis toetavad strateegia horisontaalseid eesmärke: 
koostöövõrgustike arendamist erinevatel tasemetel, keskkonnasäästlikkust, eripära 
väljaarendamist ning uuenduslikkust. 
 
Rakendatavad hindamiskriteeriumid ning nende osakaalud on väljatoodud alljärgnevalt: 
 
I Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 30%) 
 
1. Projekti sidusus ja põhjendatus (projekti eesmärkide, 
tegevuste ja tulemuste selgus; eelarve ja ajakava selgus ja põhjendatus) – 20% 
 
2. Taotleja pädevus ja jätkusuutlikkus – 10 % 
 
3. Projekti vastavus strateegia visioonile ning meetme eesmärgile 
ning mõju meetme indikaatorite täitmisele – 30% 
 
4. Projekti jätkusuutlikkus – 20% 
 
5. Projekti vastavus PHKK horisontaalsetele väärtustele 
(uuenduslikkus; koostöö; eripärasus; keskkonnasäästlikkus) – 20% 
 
¹ Täidetakse iga strateegia meetme kohta eraldi  
² 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. 
 
3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013

 

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


