MTÜ Järva Arengu Partnerid meetmed – 2022 Rakenduskava Lisa

1. Strateegia meetme nimetus
MEEDE 1.2 Kogukonna ühisprojektide toetus
2.Meetme rakendamise vajadus: Kogukonna arengu seisukohalt on oluline tegevuspiirkonna inimeste
aktiivsus, selle meetmega toetatakse piirkonnasisest vabaühenduste arengut läbi koolituste ja
ühisürituste korraldamise, mis võimaldab enesearendamist õppides üksteiselt ja tugevdab kogukonda
tervikuna. Laiema sihtgrupi kaasamine vabaajaüritustel suurendab piirkonna tuntust ja pakub
kogukonna liikmetele võimaluse edendada kogukonnasuhtlust ja koostööd.
Meede panustab maaelu arengu prioriteetidesse: 1A, 1C, 6B. Meedet rakendatakse Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklite 14, 20, 35 alusel.
3. Eesmärk: Piirkonna elanikkond on sotsiaalselt aktiivne, teadlik ja koostööle orienteeritud. Piirkonna
kultuuri-, ajaloo- ja looduspärand on säilitatud.
4. Toetatavad tegevused:
1. Tegevuspiirkonna vabaühenduste arengukavade ja strateegiate koostamine;
2. Sidusrühmadele uuendusliku lähenemisega ja traditsiooniliste ürituste korraldamine;
3. Spordi- ja huvitegevuse ürituste ja traditsioonide algatamine ja elluviimine;
4. Koolitused kogukonna liikmetele ja erinevatele sihtgruppidele, õppe- ja ideereisid, kogemuste
üldistamine ja jagamine;
5. Ürituse korraldamiseks vajalike vahendite soetamine (konkreetse ürituse jaoks vajalikud vahendid).
6. Tegevused kultuuri-, ajaloo- ja looduspärandi 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 ning koolituste korraldajad.
Üritused toimuvad JAP-i tegevuspiirkonnas või on suunatud JAP tegevuspiirkonna elanikele ning
projekti peab olema kaasatud vähemalt üks partner.
Taotleja esitab koos toetuseavaldusega:
1. JAP projektikirjelduse vastaval vormil.
2. Organisatsiooni bilansi ja kasumiaruande (mitte vanem kui 4 kuud), välja arvatud kohalik
omavalitsus;
3. Tegevuse 4 korral koolituse või ideereisi kava, osalejate nimekirja või sihtgrupi täpsema kirjelduse ja
info koolitaja kohta;
4. Tegevuse 6 korral planeeritava trükise kavandi.
5. Kehtiva Leader määruse §37 punkt 4 alusel vajalikud dokumendid.
6. Toetusmäärad- ja summad: Toetuse määr kuni 90%; Toetuse summa 2000–10 000 €
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.
Projektide hindamiskriteeriumid on toodud MTÜ JAP tegevuspiirkonna arengustrateegia peatükis 5.5.

