Meede 1: Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine (2021)
Strateegia meetme eesmärk:
Piirkonna tasakaalustatud areng kohaliku füüsilise elukeskkonna parendamise, maaelu
põhiteenuste kättesaadavuse parandamise ja kvaliteedi tõstmise teel ühes kohaliku kogukonna
kaasamisega; piirkonna eripära parem rakendamine; kohaliku tasandi valitsemise võimekuse
parandamine.
Toetatavad tegevused:
Toetatakse ainult Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas teostatavaid investeeringuid,
mis on kajastatud kehtivas kohaliku omavalitsuse arengukavas, piirkondlikus või valdkondlikus
(küla-, külade ühenduse-, maakondlikus jms.) arengukavas/strateegias.
Toetatavad tegevused:
• ühistegevuse aktiviseerimiseks ning teenuste osutamiseks vajalike hoonete
ümberehitamine,
ehitamine
ja
parendamine
s.h.
multifunktsionaalsete
teeninduskeskuste rajamine;
• ühistegevuse aktiviseerimiseks ning teenuste osutamiseks otseselt vajaliku sisseseade ja
inventari soetamine;
• kultuuri ja loodusobjektide (puhkealad, külaplatsid, terviserajad jms) ning kogukonna
tegevuse elavdamise eesmärgil avaliku kasutusega objektide ehitamine, parendamine,
ümberehitamine ja tähistamine (infosildid, viidad);
• kogukonna tegevuse elavdamise ja kogukonna teenuste osutamise puhul
sihtotstarbeliseks tegevuseks otseselt vajaliku inventari, vahendite ja varustuse
soetamine;
• väikesemahuliste infrastruktuuriobjektide (elektrivarustus, veevarustus, kanalisatsioon,
juurdepääsuks vajalik teelõik jms) rajamine eeltoodud objektide juures;
• eeltoodud objektide ehitus- ja parendamise töödeks vajalik tehniline projekteerimine
juhul, kui on tagatud järgnev ehitamine. Projekteerimine ja ehitamine võib olla esitatud
samas taotluses.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes
lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse
esitamisel):
1. Taotlejad on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad
kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja mitte riigi poolt asutatud sihtasutused, kes
vastavad maaelu ministri määruse 23.10.15 nr 11 §27 üldistele nõuetele.
2. Projektiga kavatsetava objekti ehitamine või parendamine või soetus kajastub kohaliku
omavalitsuse või piirkonna või valdkonna arengukavas/ strateegias.
3. Ehitustegevuse projekti puhul on objekt kas taotleja omandis või antud taotlejale objekti
omaniku poolt pikaajaliseks kasutamiseks kirjaliku lepinguga või on uue objekti ehitamise
puhul seatud maa-alale taotleja kasuks hoonestusõigus või on maa-ala taotleja omandis.
4. Ehitatav objekt asub valla üldplaneeringus ehituse sihtotsatarbele vastava sihtotstarbega maaalal (sotsiaalmaa, üldkasutatav maa, ärimaa).
5. Taotleja kohustub projektitoetusega ehitatava objekti või soetatava objekti võtma
sihtotstarbeliselt kasutamisele vähemalt kahe aasta jooksul pärast projektitoetuse elluviimist.
Esitatavad dokumendid e-PRIAsse:
• vormikohane projektitoetuse avaldus;

•
•
•
•
•
•

•

•
•

toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus
kululiikide kaupa projektitoetuse avalduse lisana;
ehitise puhul kavandatava ehitise maksumuse eelarve PRIA vormil;
ehitise puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos ehitusprojekti seletuskirjaga juhul,
kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui
ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
Raplamaa Partnerluskogu poolt projekti hindamiseks vajalik projekti kirjelduse vorm
(Raplamaa Partnerluskogu kodulehel);
eeldatava maksumuse põhjendamiseks peab taotlejal olema hinnapakkumine, mida ei
tule esitada taotlemisel;
ehitise kohta ehitusluba või ehitusteatis, juhul kui see on nõutav ehitusseadustiku
kohaselt (ei ole vaja esitada taotlemisel, kuid peab olema). *Soovituslikult omavalitsuse
kinnituskiri või projekteerimistingimused, mis tõendab kavandatava tegevuse vastavust
ehitusseadustikule ja omavalitsuse õigusaktidele. Kinnituskirjaga tõendab omavalitsus
takistuste puudumist vastava loa väljastamise kohta projekti positiivse toetusotsuse
korral;
mittetulundusühingust taotleja esitab koos taotlusega ka ühingu liikmete nimekirja ning
vabas vormis õiendi, millest selgub, kui palju taotleja eelmise aasta tuludest summaliselt
moodustas avaliku sektori (riigiasutused, KOV, riiklikud fondid, riiklikud programmid)
poolne rahastus;
prognoositavad andmed jooksva majandusaasta bilansi kogumahu kohta, kui taotlejal ei
ole saabunud kohustust esitada majandusaasta aruanne äriregistrile;
kogukonnateenuste projektide puhul KTG üldkoosoleku otsus.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr:
1. Ehitamistegevuse puhul (projekt taotleb ainult ehitamist või ehitamist koos soetusega)
on maksimaalne toetuse summa ühele taotlusele ühes voorus 100 000 eurot. Minimaalne
toetuse summa ühele taotlusele on 5 000 eurot.
2. Üks taotleja võib esitada ühes voorus ühe ehitamise ja ühe soetuse taotluse, kuid mitte
rohkem kui 100 tuhat eurot ühele taotlejale ühes voorus.
3. Kohalik omavalitsus võib ühes voorus esitada nii mitu projektitaotlust, kui mitu
kohalikku omavalitsust asus tema territooriumil 2017.a haldusreformi eelse seisuga
Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas. Esitatavad projektitoetuse taotlused
peavad asuma haldusreformi eelsete kohalike omavalitsuste territooriumil, arvestusega
ühel territooriumil üks projektitaotlus.
4. Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulikest kuludest.
5. Soetamise puhul (projekt taotleb ainult inventari vm soetust) on maksimaalne summa
ühele taotlusele ühes voorus 25 000 eurot. Minimaalne toetuse summa ühele taotlusele
on 3 000 eurot. Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulikest kuludest.
6. Toetuse määr investeeringute puhul taristusse (juurdepääsuteed, vesi- ja kanalisatsioon,
elektriliinid) on kuni 60% abikõlbulikest kuludest (tulenevalt maaelu ministri
määrusest).
7. Toetuse määr mootorsõiduki soetuse puhul on 30% abikõlbulikest kuludest (tulenevalt
maaelu ministri määrusest).
8. Kogukonnateenuste projektide puhul toetusmäär kuni 90% abikõlbulikest kuludest.
9. Toetuse minimaalne määr on 15% abikõlbulikest kuludest.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab:
6B, 6C

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud
prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme
rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteedid:
• prioriteet 6 sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku
arengu edendamine;
• prioriteet 4 põllumajandusest ja metsandusest sõltuvate ökosüsteemide ennistamine,
säilitamine ja parendamine. Artiklid 20,35 ja 44.
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Strateegia meetmeindikaatorid ja sihttasemed:
EAFRD sihtvaldkonna 6B sihttase R23/T22 - 5%; 6C sihttaseR25/T24 - 0,5%.
Väljundindikaatorid: esitatud projekte 20, rahastatud 10; toetuste summa 630 394,79 eurot;
esitatud esmakordselt taotlejaid 5.
Tulemusindikaatorid: toetatud objekte 10
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:
Hindamine 5 palli süsteemis.
Hindamiskriteeriumid:
1 (osatähtsus 20%) Projekti prioriteetsus ja uuenduslikkus kohaliku arengu seisukohalt
2 (osatähtsus 30%) Projekti vastavus strateegiale ja meetme eesmärkidele (vajadus, mõju,
oodatav tulemus);
3 (osatähtsus 20%) Kogukonna ja partnerite kaasamine projekti (piirkondliku eripära ja
kohaliku ressurssi kasutamine) ja kasusaajate hulk;
4 (osatähtsus20%) projekti jätkusuutlikkus (edasine finantseering) ja pikaealisus;
5 (osatähtsus 10%) projekti teostamise tehniline ja finantsiline võimekus.

