MTÜ Järva Arengu Partnerid meetmed – 2016

1. Strateegia meetme nimetus
MEEDE 2.3. Arenguhüpe ettevõtluses
2. Strateegia meetme rakendamise vajadus
Meetme rakendamise tulemusel tõuseb ettevõtluse kvaliteet, mis suurendab tegevuspiirkonna
tööhõivet ning ettevõtjate ja elanike sissetulekuid ning piirkonna konkurentsivõimet. Meede toetab
majanduskasvu edendamist ning tegevuspiirkonna sotsiaal-majanduslikku jätkusuutlikku arengut.
3. Strateegia meetme eesmärk
Piirkonna ettevõtete areng on loonud uusi tasuvaid töökohti, on paranenud piirkonna elanike
elukvaliteet
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.
1. Investeeringud tootmise või teenuste (sh turismiteenused) arendamiseks;
2. Tootmise ja teenuste osutamise ajakohastamine;
3. Kohaliku tooraine (kohalik toit, puit) töötlemine ja väärindamine.
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.
Toetust saavad taotleda äriühingud (mikro-ja väikeettevõtjad, FIE-d). Ettevõte peab olema tegutsenud
vähemalt üks aasta. Projekt peab vastama vähemalt ühele loetletud tingimustest: Uute toodete või
teenuste arendamisel peab taotleja saavutama müügitulu kasvu vähemalt 20% või investeeringuga
kaasneb vähemalt 5 töökoha loomine või säilimine.
Taotleja esitab koos toetuseavaldusega:
1. JAP projektikirjelduse vastaval vormil;
2. Organisatsiooni bilansi ja kasumiaruande (mitte vanem kui 4 kuud);
3. Äriplaani vastaval vormil.
4. Kehtiva Leader määruse §37 punkt 4 alusel vajalikud dokumendid.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Toetuse summa 20 000–60 000 €; Toetuse määr kuni 60%;
7. Viide sihtvaldkonnale
Meede panustab sihtvaldkondadesse: 1B, 2A, 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 19, 20 ja 45 alusel.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Toetatud projekte 12; uusi töökohti 20; Müügitulu kasv 20% toetatud ettevõtete kohta;
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 tööhõivele, ettevõtte arengule, toodete
ning teenuste väljatöötamisele 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.

