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313; 321, 322; 323.
Viide arengukava meetmele juhul, kui strateegiameede sellega kattub.
Ei kattu.

Kohaliku tegevusgrupi peaeesmärgiks on loodus- ja kultuu-

riressursside parem ärakasutamine ja elukeskkonna parandamine.Tagamaks VIKO tegevuspiirkonnale eraldatavate vahendite parem ärakasutamine strateegiliste eesmärkide täitmiseks,
määratletakse eelisarendatavaks valdkonnaks turism/maaturism.
Turism suudab kõige paremini kaasata prioriteetseid huvigruppe: annab KOVdele võimaluse piirkonda atraktiivsemaks
muuta, loob võimalused väikeettevõtluse arenguks ja töökohtade
loomiseks ning seeläbi noorte jäämiseks piirkonda, loob külaseltsidele head eeldused külastajatele suunatud teenuste väljaarendamiseks olemas olevate kooskäimiskohtade baasil.
Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegiameetme rakendamine enim kaasa aitab.
Mikroettevõtete arendamise meede vastab MAKi 1. ja 3. telje
eesmärgile.
Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli
numbrile, mis käsitleb asjaomast meedet, ning meetme
kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad
(ELT L 368, 23.12.2006, lk 74-84), lisa II kohaselt.
Meetme koodid on 112, 121, 123, 124, 131, 132, 133, 311, 312;

TURISMI ARENDAMISE MEEDE

* suuremahuliste investeeringuprojektide ettevalmistamine
(turismiga seotud), sh projekteerimistööd, ekspertiisid jne.

arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad
(ELT L 368, 23.12.2006, lk 74-84), lisa II kohaselt.
Meetme koodid: 311, 313; 321, 322; 323.
Viide arengukava meetmele, juhul kui strateegiameede sellega kattub.
Ei kattu.

MIKROETTEVÕTETE ARENDAMINE
Meetme eesmärk.
Piirkonna ettevõtete arengueelduste parema ärakasutamise
kaudu töökohtade loomine.

Meetme sihtgrupp.
Kuni 10 töötajaga mikroettevõtted, kelle bilansimaht on kuni 5
ja käive kuni 10 miljonit krooni.

Toetatavad tegevused:
* Ettevõtte arenguks vajaliku seadme või masina soetamine
ning paigaldamine (paigaldamiseks vajalikud ehitustööd võivad
moodustada kuni 10% kogu toetusest).
* Eelistatud on ettevõtjad, kes on saanud EASi alustava ettevõtte stardi- ja/või kasvutoetust ning piirkonna eripäral baseeruvate toodete väljaarendajad.
* Vajalik äriplaani ja korrektse raamatupidamise olemasolu.
* Projekti tulemusel luuakse vähemalt 1 töökoht.

Strateegiameetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus.

Alameede “Turismi infrastruktuuri arendamine”
Meetme eesmärk.
Piirkonda külastavate turistide arvu suurendamine.
Alameetme eesmärgiks on piirkonna turismiressursside parem
ärakasutamine.

Meetme sihtgrupp.
MTÜ, SA, KOV

Toetatavad tegevused:
* külastus- ja puhkeotstarbeliste väikeobjektide väljaarendamiseks (supelrannad, matka- ja õpperajad, laagripaigad, loodus- ja
kultuurimälestised, ajaloolised kujunduselemendid, vaateplatvormid);
* puhke- ja turismiobjektide tugiinfrastruktuuri väljaarendamiseks (juurdepääsuteed, parkimiskohad, sanitaar- ja jäätmehooldustingimused, infotahvlid ja -viidad);
* avalikeks tegevusteks kohaliku ettevõtluskeskkonna elavdamisel (töötubade loomine ja sisustamine, traditsioonilise kohaliku oskusteabe edasiandmine);

TURISMI ARENDAMISE MEEDE
Alameede “Turismiatraktsioonide arendamine”
Meetme eesmärk.
Piirkonda külastavate turistide arvu suurendamine.
Piirkonna atraktiivsuse suurendamine külastajatele suunatud
toodete ja teenuste väljaarendamise kaudu.

Meetme sihtgrupp
Ettevõtjad, MTÜd ja sihtasutused, kelle põhikirjaliseks tegevuseks on turismiteenuste pakkumine.

Toetatavad tegevused:
* Majutus- ja toitlustuskohtade ning muude külastajatele suunatud toodete ja teenuste väljaarendamine.
* Turismiatraktsioonide väljaarendamine.

Strateegiameetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus.
Kohaliku tegevusgrupi peaeesmärgiks on loodus- ja kultuuriressursside parem ärakasutamine ja elukeskkonna paranda-

MEEDE “AKTIIVSED NOORED”
Meetme eesmärk.
Noorte kaasamine kogukonna tegevustesse läbi ürituste, koolituste jms aktiivse tegevuse.

Meetme sihtgrupp.
MTÜ, SA; EV ja KOV.

Toetatavad tegevused.
Noortele suunatud koolituste, seminaride, infopäevade, õppereiside jms ürituste läbiviimine (investeeringud võivad moodustada kuni 30% projekti abikõlblikest kuludest).

Strateegiameetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus.
Kohaliku tegevusgrupi peaeesmärgiks on loodus- ja kultuuriressursside parem ärakasutamine ja elukeskkonna parandamine.
Tagamaks VIKO tegevuspiirkonnale eraldatavate vahendite
parem ärakasutamine strateegiliste eesmärkide täitmiseks, määratletakse eelisarendatavaks valdkonnaks turism/maaturism.

Strateegiameetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus.
Kohaliku tegevusgrupi peaeesmärgiks on loodus- ja kultuuriressursside parem ärakasutamine ja elukeskkonna parandamine.
Tagamaks VIKO tegevuspiirkonnale eraldatavate vahendite
parem ärakasutamine strateegiliste eesmärkide täitmiseks, määratletakse eelisarendatavaks valdkonnaks turism/maaturism.
Turism suudab kõige paremini kaasata prioriteetseid huvigruppe: annab KOVdele võimaluse piirkonda atraktiivsemaks
muuta, loob võimalused väikeettevõtluse arenguks ja töökohtade
loomiseks ning seeläbi noorte jäämiseks piirkonda, loob külaseltsidele head eeldused külastajatele suunatud teenuste väljaarendamiseks olemas olevate kooskäimiskohtade baasil.
Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegiameetme rakendamine enim kaasa aitab.
Turismi arendamise meede vastab MAKi 3. telje eesmärgile.
Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli
numbrile, mis käsitleb asjaomast meedet, ning meetme
kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu

mine. Tagamaks VIKO tegevuspiirkonnale eraldatavate vahendite parem ärakasutamine strateegiliste eesmärkide täitmiseks,
määratletakse eelisarendatavaks valdkonnaks turism/maaturism.
Turism suudab kõige paremini kaasata prioriteetseid huvigruppe: annab KOVdele võimaluse piirkonda atraktiivsemaks
muuta, loob võimalused väikeettevõtluse arenguks ja töökohtade
loomiseks ning seeläbi noorte jäämiseks piirkonda, loob külaseltsidele head eeldused külastajatele suunatud teenuste väljaarendamiseks olemas olevate kooskäimiskohtade baasil.
Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia
meetme rakendamine enim kaasa aitab.
Turismi arendamise meede vastab MAKi 3. telje eesmärgile.
Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli
numbrile, mis käsitleb asjaomast meedet, ning meetme
kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad
(ELT L 368, 23.12.2006, lk 74-84), lisa II kohaselt.
Meetme koodid: 311, 312; 313; 321, 322; 323.
Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede selTurism suudab kõige paremini kaasata prioriteetseid huvigruppe: annab KOVdele võimaluse piirkonda atraktiivsemaks
muuta, loob võimalused väikeettevõtluse arenguks ja töökohtade
loomiseks ning seeläbi noorte jäämiseks piirkonda, loob külaseltsidele head eeldused külastajatele suunatud teenuste väljaarendamiseks olemas olevate kooskäimiskohtade baasil.
Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia
meetme rakendamine enim kaasa aitab.
“Aktiivsed noored” meede vastab MAKi 3. telje eesmärgile.
Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli
numbrile, mis käsitleb asjaomast meedet, ning meetme
kood komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu
arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad
(ELT L 368, 23.12.2006, lk 74-84), lisa II kohaselt.
Meetme koodid on 311, 312, 313, 321, 322, 323.
Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub.
Ei kattu.

Maksimaalsed toetussummad ja -määrad
Toetuse määr on 60% abikõlblikest tegevustest.
Maksimaalne toetussumma on 20 000 EUR (312 932 kr).
Meetme tegevuste elluviimiseks eraldatakse vahendeid 15%
kohalikule tegevusgrupile eraldatud eelarvest aastas.
Väljavõtte LEADER määrusest.
§ 28. Projektitoetuse määr ja suurus
(5) Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks projektitoetuse
taotlemise korral antakse toetust kuni 60% investeeringuobjekti
abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteering on
elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni investeering ning investeering teedesse.
(10) Toetatavate tegevuste eest saadud tuludest laekuv summa
arvestatakse projektitoetuse taotleja omafinantseeringuna, mis
märgitakse projektitoetuse taotluse eelarvesse. Väljamakstava
projektitoetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest
laekunud summa, mis ületab eelarves märgitud omafinantseeringu.

Maksimaalsed toetussummad ja -määrad.
Toetuse määr: 85% abikõlblikest tegevustest.
Maksimaalne toetussumma: 70 000 EUR (1 095 262 kr).
Meetme tegevuste elluviimiseks eraldatakse vahendeid 30%
kohalikule tegevusgrupile eraldatud eelarvest aastas.
Väljavõtte LEADERi määrusest
§ 28. Projektitoetuse määr ja suurus
(5) Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks projektitoetuse
taotlemise korral antakse toetust kuni 60% investeeringuobjekti
abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteering on
elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni investeering ning investeering teedesse.
(10) Toetatavate tegevuste eest saadud tuludest laekuv summa
arvestatakse projektitoetuse taotleja omafinantseeringuna, mis
märgitakse projektitoetuse taotluse eelarvesse. Väljamakstava projektitoetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab eelarves märgitud omafinantseeringu.

lega kattub
Ei kattu.

Maksimaalsed toetussummad ja -määrad
Toetuse määr on 60% abikõlblikest tegevustest.
Maksimaalne toetussumma: 50 000 EUR (782 330 kr).
Meetme tegevuste elluviimiseks eraldatakse vahendeid 20%
kohalikule tegevusgrupile eraldatud eelarvest aastas.
Väljavõtte LEADERi määrusest:
§ 28. Projektitoetuse määr ja suurus
(5) Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks projektitoetuse
taotlemise korral antakse toetust kuni 60% investeeringuobjekti
abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteering on
elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni investeering ning investeering teedesse.
(10) Toetatavate tegevuste eest saadud tuludest laekuv summa
arvestatakse projektitoetuse taotleja omafinantseeringuna, mis
märgitakse projektitoetuse taotluse eelarvesse. Väljamakstava
projektitoetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest
laekunud summa, mis ületab eelarves märgitud omafinantseeringu.

Maksimaalsed toetussummad ja -määrad
MTÜ, SA ja KOV 90%, ettevõtjad 60% abikõlblikest kuludest.
Maksimaalne toetussumma 10 000 EUR (156 466 kr), koolituste
puhul 2000 EUR (31 296 kr) projekti kohta.
Meetme tegevuste elluviimiseks eraldatakse vahendeid 10%
kohalikule tegevusgrupile eraldatud eelarvest aastas.
Väljavõtte LEADERi määrusest.
§ 28. Projektitoetuse määr ja suurus
(5) Infrastruktuuriinvesteeringu tegemiseks projektitoetuse
taotlemise korral antakse toetust kuni 60% investeeringuobjekti
abikõlblike kulude maksumusest. Infrastruktuuriinvesteering on
elektrivarustuse, veevarustuse ja kanalisatsiooni ja telekommunikatsiooni investeering ning investeering teedesse.
(10) Toetatavate tegevuste eest saadud tuludest laekuv summa
arvestatakse projektitoetuse taotleja omafinantseeringuna, mis
märgitakse projektitoetuse taotluse eelarvesse. Väljamakstava
projektitoetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest
laekunud summa, mis ületab eelarves märgitud omafinantseeringu.

