MEEDE 5: COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE
Meetme rakendamise eesmärk:
1) Piirkonnas on vähendatud COVID-19 põhjustatud negatiivseid mõjusid kohaliku ettevõtja ja teenuste
pakkuja tegevusele ning kaasa aidatud COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemisele.
2) Ettevõtjad ja teenuste pakkujad on jätkusuutlikud.
Meetme rakendamise soovitud tulemus:
Piirkonnas pakutavaid teenuseid on paremini ja kiiremini võimalik kohandama muutustega.
MEEDE 5

Vastab strateegia eesmärgile

COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE
1) Piirkonnas on mitmekesised kohapealsed teenused ja
tooted ning vaba aja veetmise võimalused.
2) Piirkonnas on aktiivne ja ühtehoidev kogukond.

Toetatavad valdkonnad

1) Olemasolevate kohalike teenuste arendamine
2) Turismi arendamine
3) Kohaliku väiketootmise arendamine
4) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine
5) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamise.

Meetme osakaal kogu
taastusvahendite eelarvest

100%

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

 Investeeringud ehitistesse, sisustusse,
seadmetesse, varustusse, inventari ja vahenditesse
 Investeeringuprojektiga otseselt seotud nn pehmete
tegevuste teostamine (koolitused, turundustegevused jms)
 Tegevuste ja sündmuste elluviimine/tegevustega otseselt
vajalike vahendite ja inventari soetamine
 Digilahendused, turundus jne.

Mitteabikõlbulikud
tegevused

 Kõik muud mitteabikõlbulikud tegevused, mis
tulenevad Leader määrusest

Toetuse saaja

Nõuded taotlejale ja toetuse
saajale

Mikroettevõtted ja kolmanda sektori
organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh
PHKK
 Nõuded taotlejale ja toetuse saajale tulenevad
kehtivast MEM määrusest.
 Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt alates 1.01.2019. 
Taotleja
peab olema registreeritud PHKK piirkonnas.
 Investeeringu objekt asub ja/või tegevus leiab aset PHKK piirkonnas, va
õppereisid.
 Taotleja saab esitada ühe taotluse taotlusvoorus
 Projekti elluviimise aeg on 1 aasta PRIA otsuse saamisest
Esitatavad lisadokumendid :
Taotleja esitab projektikirjelduse PHKK vormil, 2019. ja 2020. aasta
majandusaasta aruanded. 2019, 2020 ja 2021. aasta käibe kokkuvõtte kuude
lõikes.

Maksimaalne ja
minimaalne
toetussumma

Max 8000 eurot ja min 2000 eurot

Toetuse
maksimaalne %

 Õppereisid kuni 60%
 Mikroettevõtted kuni 60%
 Mittetulundusühingud, sihtasutused kuni 90%

Tulemusmõõdik ja soovitud sihttase:
 Toetatud tegevuste arv: 20
Indikaatorid ja sihttasemed

Väljundmõõdik ja soovitud sihttase:
 ümber profileeritud või parendatud kohalike teenuste arv piirkonnas (sh
turismitooted): 20 uut/parendatud kohalikku
teenust/toodet

