MTÜ Järva Arengu Partnerid meetmed – 2022 Rakenduskava Lisa

1. Strateegia meetme nimetus
MEEDE 2.4. Ettevõtluse jätkusuutlikkuse toetus (COVID-19)
2. Meetme rakendamise vajadus: COVID-19 pandeemia on avaldanud Järvamaa põllumajandusele ja maaelu
arengule olulist negatiivset mõju. COVID-19 kriisi negatiivsete majanduslike tagajärgedega toimetulemiseks
ning kriisi taaspuhkemise ärahoidmiseks on vajalik teha investeeringuid, mille abil leevendada COVID-19 kriisi
mõju põllumajandusele ja maaelu arengule.
Majanduses on enim kannatanud tööjõumahukad teenindussektori harud, sh turismiga seotud valdkonnad
(majutus, toitlustus, ürituste korraldamine ja meelelahutus üldisemalt). Kriisi ohjamiseks seatud piirangud
ning muutused inimeste käitumises on avaldanud suurt mõju ettevõtetele, kes pakuvad klientidele teenuseid
siseruumides.
Koroonaviiruse tõttu on kannatanud ettevõtted, kus kliendi-, töö- või olmeruumid on klientide/ töötajate hulka
arvestades liiga väikesed või puuduliku ventilatsiooniga. Samuti on kriis toonud kaasa toorme jm vajaliku
tarneraskused.
Meede toetab jätkusuutlikku majanduse arengut JAP tegevuspiirkonnas, aitab kaasa selle taastumisele ning
muutmisele riskidele vastupanuvõimelisemaks ning vähendab koroonakriisist põhjustatud negatiivset mõju
piirkonnale.
Meede vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2020/2094 artiklile 1. Meetme rakendamine
aitab enim kaasa prioriteedile 6. Meedet rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
1305/2013 artiklite 14, 19, 20, 35 ja 45 alusel.
3. Eesmärk: Leevendada COVID-19 põhjustatud kriisi ja luua seeläbi paremad võimalused
majandusraskustega toime tulemiseks, müügitulu taastamiseks või suurendamiseks. Uued tooted ja teenused
on turul konkurentsivõimelised ja riskikindlamad ning ettevõtjate poolt säilitatud töökohad on jätkusuutlikud.
4. Toetatavad tegevused:
Meetmega toetatakse tegevusi ja investeeringuid, mis on kirjeldatud JAP tegevuspiirkonna strateegias (ptk 3.4)
ja vastavad Leader määruse (11/23.10.2015) §6 p (8) ja §28 esitatud nõuetele.
Meetmest toetatakse investeeringud ettevõtluse konkurentsivõime tõstmiseks, mis aitavad COVID-19 kriisi
mõjudega paremini toime tulla või ennetada järgmisi samalaadseid olukordi ja probleeme:
ehitiste ehitamine ja parendamine, taristuinvesteeringud,
masinate, seadmete, mootorsõidukite ja muude vahendite soetused,
turismiobjektide ehitus ja parendamine,
e-lahendused klientideni jõudmiseks (sealhulgas e-pood, tellimisäpp) jm investeeringud.
Abikõlbulikud on kulud, mis vastavad Leader määruse (11/23.10.2015) §30 ja §31 nõuetele.
5. KTG nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh dokumendid, mida peab taotleja
esitama):
Taotleja peab vastama Leader määruse (11/23.10.2015) §27 toodud nõuetele.
Käesolevast meetmest saavad toetust taotleda äriühingud (mikro-ja väikeettevõtjad, FIE-d),
mittetulundusühingud, sihtasutused. Mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taotleda toetust
ettevõtluses uue toote või teenuse väljaarendamiseks või täiustamiseks.
Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt üks aasta.
Taotleja esitab koos toetuseavaldusega:
1. JAP projektikirjelduse meetme 2.4 jaoks kinnitatud vormil;
2. Ettevõtte 2019, 2020 ja 2021. 30.novembri seisuga aasta bilansi ja kasumiaruande;
3. Äriplaani (rahavoogude prognoosi) vastaval vormil;
4. Leader määruse (11/23.10.2015) §37 punkt 4 alusel vajalikud dokumendid.
6. Toetusmäärad- ja summad:
Toetuse määr kuni 60%; Toetuse summa 2000–30 000 €;
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 ulatust koroonakriisist põhjustatud ebasoodsa
olukorra muutmiseks, mõju töötajate tervisele, mõju töökohtade säilitamisele või tootmisprotsessi
kaasajastamisele ning teenuste väljatöötamisele jm, 40 punkti).
Kokku on maksimaalselt võimalik saada 100 punkti.
Projektide hindamiskriteeriumid on toodud MTÜ JAP tegevuspiirkonna arengustrateegia peatükis 5.5.

