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1. Strateegia meetme nimetus  
MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks 
2. Strateegia meetme rakendamise vajadus  
Meedet on vajalik rakendada piirkonna elukvaliteedi suurendamiseks. Teenuste väljaarendamine 
piirkonna elanikele on olnud juhuslik. Välja on arendatud vabaaja teenused kogukonna liikmetele küla- 
ja seltsimajade baasil ning  turvalisuse tõstmisega seotud teenuseid. Käesoleva meetmega toetatakse 
sihipärast kogukonna kultuuri- ja tervisetegevuste arendamist, luues tegevuspiirkonna elanikele uusi ja 

vajalikke arengutegevusi ning vabaaja veetmise võimalusi. Kultuuri- , ajaloo- ja looduspärandi 
säilitamine on osa elukeskkonnast, mille hoidmine suurendab kogukonna ühtekuuluvustunnet ja 
piirkonna mainet. 
3. Strateegia meetme eesmärk  
Aastaks 2020 on JAP-i tegevuspiirkonnas välja arendatud kogukonna liikmeid arendav, turvaline ja 
ajakohane vabaaja tegevuste osutamise võrgustik ja tingimused. Piirkonna looduslikud ja pärandkultuuri 
objektid on hooldatud, parendatud ja kergesti leitavad.  
4. Toetatavad tegevused 
Meetmega toetatakse tegevusi ja investeeringuid, mis on kirjeldatud JAP tegevuspiirkonna strateegias 
(ptk 3.3) ja vastavad kehtiva Leader määruse  §28 esitatud nõuetele. 
         Alameede 1.1.1. Piirkonna arengutoetus  
1. Investeeringud ja soetused vabaaja tegevuste võimaluste laiendamiseks; 
2. Tasuvusuuringute koostamine kogukonnateenuste arendamiseks;  
3. Investeeringud  ja soetused kogukonnateenuste väljatöötamiseks; 
4. investeeringud loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamiseks. 
Abikõlbulikud on kulud, mis vastavad kehtiva Leader määruse §30 ja §31 nõuetele. 
5. KTG nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh dokumendid, mida peab taotleja 
esitama) 
Taotleja peab vastama kehtiva Leader määruse  §27 toodud nõuetele. 
Käesolevast meetmest saavad toetust taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud 
omavalitsused 
Taotleja esitab koos toetuseavaldusega: 
1. JAP projektikirjelduse vastaval vormil. 
2. Organisatsiooni bilansi ja kasumiaruande (mitte vanem kui 4 kuud), välja arvatud kohalik 
omavalitsus; 
3. Kogukonnateenuste puhul kogukonnateenuse analüüs ja JAP Üldkogu otsus; 
4. Kehtiva Leader määruse §37 punkt 4 alusel vajalikud dokumendid. 
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 
Toetuse summa  Alameede 1.1.1 2000–15 000€ ; Toetuse määr kuni 90%;  
7. Viide sihtvaldkonnale  
Meede panustab sihtvaldkondadesse: 1A, 3A, 6A, 6B.  
8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 
prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab 
Meetme rakendamine aitab enim kaasa prioriteedile 6. Meedet rakendatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklite 20, 35 alusel. 
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 
Ei kattu 
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 
Perioodi jooksul on loodud vähemalt 20 toimivat vaba-aja veetmise võimalust ja kogukonnateenustega 
5 täiendavat töökohta. 
11. Projektitoetuse taotluse hindamiskriteeriumid 
1. Üldised hindamiskriteeriumid, projekti vastavus JAP-i tegevuspiirkonna strateegiale (kuivõrd oodatavad 
tulemused aitavad kaasa eesmärkide saavutamisele, milline on laiem tulu ühiskonnale jm, 30 punkti). 
2. Projekti sisu hindamiskriteeriumid (projekti eesmärkide, tegevuste ja tulemite vastavus, sihtgrupi 
asjakohasus, kulude mõistlikkus, projekti jätkusuutlikkus jm, 30 punkti).  
3. Meetmespetsiifilised hindamiskriteeriumid (Projekti mõju piirkonna elukvaliteedile, organisatsiooni 
arengule, piirkonna mainele jm, 40 punkti). 
Kokku on maksimaalselt võimalik saada 100 punkti. Projekt ei vasta strateegiale, kui punktis 1 saab projekt  
hindepunkte 0-15. 
Projektide hindamiskriteeriumid on toodud MTÜ JAP tegevuspiirkonna arengustrateegia peatükis 5.5. 

 


