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Rakenduskava Rakenduskava muudatus Aasta 2017

Ärinimi

Mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste registrikood
8 0 2 3 6 7 0 7

Esindaja nimi

Taotluse viitenumber 6 1 9 4 1 5 7 8 0 0 1 0

A. Kohaliku tegevusgrupi  kulude eelarve 

Meetme nr 

1

2

3

4

5

Kokku

Märkused ja selgitused eelarve muutmise ja  ümbertõstmise korral

* tegevusgrupp esitab projekte jooksvalt aasta vältel vastavalt vajadusele. * Turismiteenuste ja - toodete arendamise meetmesse saab esitada projekti ainult 

MTÜ Virumaa Koostöökogu. Planeeritud projektid 2017. aastal 1) Meede 2 - "Ühisturusndus Virumaa Südames"  maksumusega kuni 60 000 eurot. 2) Meede 4 - 

Koostööprojekt MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu ning MTÜ Kirderanniku Koostöökoguga "Rahvuskala taldrikul", maksumus kuni 15 000 eurot  3) Meede 4 - 

Koostööprojekt "Pealinnast piirilinna" põhjarannikut turundav projekt, juhtpartner MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, lisaks partnerid MTÜ Arenduskoda, MTÜ 

Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing maksumus kuni 30 000 eurot

Projektitoetuse taotluste  

vastuvõtuaeg

tegevusgrupp esitab projekti 

jooksvalt

21.-29.10.2017

21.-29.10.2017

21.-29.10.2017

21.-29.10.2017

ANDREA EICHE

MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU

Taotleja andmed

 Taotleva toetuse summa

B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve¹

Taotletav 

projektitoetuse 

summa

Jooksvad kulud

Tegevused  Eelarve

92 802,53

111 352,70

32 802,53 60 000,00

Kohaliku 

tegevusgrupi poolt 

esitatavate 

projektitoetuste 

taotluste eelarve 

66 352,70

52 355,16

45 000,00

151 637,00

269 963,80

Piirkonna kompetentside 

Noorte aktiviseerimine ja 

kaasamine

Kokku  

Tegevuspiirkonna elavdamise kulud

Nutikate energialahenduste 

kasutusele võtmine
151 637,00

Strateegia meetme nimetus Kavandatav eelarve 

kokku

Turismiteenuste ja-toodete 

arendamine

52 355,16

269 963,80Mikroettevõtluse arendamine

408 147,39 303 147,39 105 000,00



 

Taotleja või tema esindaja allkiri

2 7 0 6 2 0 1 7

* tegevusgrupp esitab projekte jooksvalt aasta vältel vastavalt vajadusele. * Turismiteenuste ja - toodete arendamise meetmesse saab esitada projekti ainult 

MTÜ Virumaa Koostöökogu. Planeeritud projektid 2017. aastal 1) Meede 2 - "Ühisturusndus Virumaa Südames"  maksumusega kuni 60 000 eurot. 2) Meede 4 - 

Koostööprojekt MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu ning MTÜ Kirderanniku Koostöökoguga "Rahvuskala taldrikul", maksumus kuni 15 000 eurot  3) Meede 4 - 

Koostööprojekt "Pealinnast piirilinna" põhjarannikut turundav projekt, juhtpartner MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, lisaks partnerid MTÜ Arenduskoda, MTÜ 

Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing maksumus kuni 30 000 eurot

Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral

MEEDE 3. Toetatavad tegevused, lisandus - Energiaaudit. Tasuvusanalüüs toetatava tegevuse kohta.

Eemaldasime lause - ❖  Hoonetele on väljastatud energiamärgis või teostatud energiaaudit. Lisasime lause ❖ Hoonetele (millel on nõutav energiamärgis 

vastavalt määrusele "Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele"), kuhu seade paigaldatakse on väljastatud energiamärgis*. 

Eemaldasime lause -Taotlustele on lisatud projekt vajalike võimsuste ja energiasäästu arvutustega.

Lisasime järgmised laused -                                                                                                                                                                                  ❖ Muude 

lahenduste puhul, energiaaudit** (kui seda on võimalik antud seadmele koostada) või projekt toetatava tegevuse kohta (tootmisprotsessid või muud 

lahendused).

❖ Kui taotlus nõuab seadusest tulenevalt projekteerimist siis on taotlusele lisatud projekt.

❖ Tasuvusanalüüs ***

❖ Taotluses on välja toodud soetatava seadme kasulik eluiga, mis ületab tasuvusaja vähemalt 1,5 kordselt

❖ Ehitusluba, kui see on seadusega nõutud või KOV-i teatis, et ei vaja ehitusluba.

❖ Kõik nõutud dokumendid tuleb koostada vastavalt kehtivale seadusandlusele ning vastava valdkonna eksperdi (omab vastavat regisreeringut) poolt.

*Energiamärgis - Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele

https://www.riigiteataja.ee/akt/106052015002?leiaKehtiv

**Energiaaudit - Energiaauditi miinimumnõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/123122016003

***Tasuvusanalüüs – arvutuslik kulu - tulu analüüs mis toob välja, kas ja mil määral ületavad projekti oodatavad tulud oodatavaid kulusid. Tasuvusanalüüs võib 

olla eraldi dokument või sisalduda mõnes muus esitatavas dokumendis.

Mitteabikõlbulikud tegevused 

enne oli võrguinverterid üle 11 KW..... nüüd - Võrguinverterid üle 15 KW või mis ületavad tootmisprotsessi või hoonetes kuluvat energia hulka aastas 10%

Enne - ettevalmistavad tegevused (projekteerimine, uuringud jms) nüüd projekteerimine

² Liikmete arv täidetakse rakenduskava esitamisel

Taotleja või tema esindaja ees- ja perekonnanimi

¹ 
Eraldi tuuakse välja kohaliku tegevusgrupi poolt esitatavate projektitoetuste taotluste eelarve, taotletava projektitoetuse summa ning projektitoetuse taotluste 

vastuvõtuaeg. Samuti koostööprojektide eelarve ja taotluse esitamise orienteeruv aeg

Kohaliku tegevusgrupi liikmete arv rakenduskava esitamise kuupäeva seisuga²

Kas strateegia meetmelehte on muudetud?

56

ANDREA EICHE

Taotluse allkirjastamise kuupäev (pp.kk.aaaa)
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