MTÜ Järva Arengu Partnerid meetmed – 2016

1. Strateegia meetme nimetus
MEEDE 1.4. Kodukoha aktiivne ja ettevõtlik noor
2. Strateegia meetme rakendamise vajadus
Antud meetmega toetatavad tegevused on olulised noorte ettevõtlikkuse ja loovuse arendamise ning huvi ja
positiivse hoiaku kujundamise seisukohast. Ühisprojektid noorte aktiivsuse ja ettevõtlikkuse arendamise
toetuseks suurendavad noorte sidet kodukohaga ja loovad võimaluse piirkonna arengus kaasa rääkida.
3. Strateegia meetme eesmärk
Piirkonna noored on aktiivsed ja panustavad aktiivselt kodupaiga arengusse
4. Toetatavad tegevused
Meetmega toetatakse tegevusi ja investeeringuid, mis vastavad kehtiva Leader määruse §28 esitatud
nõuetele.
1. Ühisprojektide, - sündmuste ja - ürituste korraldamine;
2. Koolituste korraldamine ja huviringide käivitamine;
3. Koostöösuhete arendamine, õppereiside korraldamine;
4. Ettevõtlikkuse arendamisele suunatud koolitused ja nõustamised, ettevõtlusalase õppepraktika
juhendamine;
5. Tegevuskeskuste arendamine, vajalike vahendite soetamine.
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 (noorteesindused, koolid) ning koolituste korraldajad.
Üritused toimuvad JAP-i tegevuspiirkonnas või on suunatud JAP tegevuspiirkonna noortele ning
projekti peab olema kaasatud vähemalt üks partner (välja arvatud tegevus 5).
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
koolitaja CV;
4. Leader määruse §37 punkt 4 alusel vajalikud dokumendid.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Toetuse summa 1000–5000 €; Toetuse määr kuni 90%;
7. Viide sihtvaldkonnale
Meede panustab sihtvaldkondadesse: 1A, 1C, 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 14, 20, 35 alusel.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Projektide arv 40; Üritustel osalejate arv 200; Noorte koostatud äriplaanide arv 5;
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.

