MTÜ Järva Arengu Partnerid meetmed – 2016

1. Strateegia meetme nimetus
MEEDE 3.1. Uuenduslikud ja keskkonnasõbralikud lahendused avalikele objektidele
2. Strateegia meetme rakendamise vajadus
Meetme rakendamise vajadus: Avalikke kooskäimiskohti (külamaju, rajatisi) haldavad vabaühendused.
Probleemiks on kujunenud suurenenud püsikulud. Käesoleva meetmega luuakse võimalus uuenduslike
energiasäästu lahenduste rakendamiseks, mis tagab vabaühenduste jätkusuutlikkuse oma tegevuste
arendamisel kogukonna heaks.
3. Strateegia meetme eesmärk
Energiasäästule ja uute ökoloogiliste lahendustele suunatud tegevused tagavad olemasolevate
ressursside mõistlikuma kasutamise, vähenevad avalikes huvides tegutsevate objektide
ülalpidamiskulud.
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. Koolitused ja teabelevi energiasäästlike ja loodussõbralike ehituslahenduste kohta;
2. Energiasäästu nõuetele vastavuse hindamine ja nõustamine (sh energiaaudit, energiamärgise
taotlemine);
3. Energiasäästu meetmete rakendamine avalike hoonete kulude optimeerimiseks (investeeringud ehitise
parendamiseks);
4. Investeeringud interneti lairibaühenduse rajamiseks lõppkasutajatele.
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 (viimase puhul ainult tegevus 3).
Objekt peab olema avalikus kasutuses vähemalt sama kaua, kui on investeeringu tasuvusperiood.
Investeering ei ole abikõlblik eraisiku omanduses olevatele hoonetele ja rajatistele.
Taotleja esitab koos toetuseavaldusega:
1. JAP projektikirjelduse vastaval vormil;
2. Organisatsiooni bilansi ja kasumiaruande (mitte vanem kui 4 kuud) välja arvatud kohalikud
omavalitsused;
3. Koolituse või infopäeva kava, sihtgrupi täpsema kirjelduse ja koolitaja CV;
4. Tegevuse 2 juurde eelmise kahe aasta ülalpidamiskulude info.
5. Kehtiva Leader määruse §37 punkt 4 alusel vajalikud dokumendid.
6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr
Toetuse summa 2000–20 000 € ; Toetuse määr kuni 90%;
7. Viide sihtvaldkonnale
Meede panustab sihtvaldkondadesse: 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 ja 35 alusel.
9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub
Ei kattu
10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed
Toetatud 11 projekti, millega on optimeeritud halduskulusid; Aasta keskmine kulude kokkuhoid 10%
võrreldes taotlemisele eelnenud olukorraga.
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.
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