
 

KOHALIKU TEGEVUSGRUPI RAKENDUSKAVA 
 

Üldandmed 

Taotluse andmed 
Meede: Kohaliku tegevusgrupi toetus 
Rakenduskava aasta: 2018 
Kohaliku tegevusgrupi toetuse eelarve: 106 386.00 
Strateegia meetmete projektitoetuse eelarve: 669 907.24 
 

Taotleja andmed

Volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel

ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud:
Kehtib kuni:

Alus:

Taotleja nimi: MULGIMAA ARENDUSKODA Esitaja nimi: Anneli Roosalu
Registrikood: 80233014 Isikukood: 47209152735
E-post: MULGIMAAARENDUSKODA@GMAIL.COM
Telefoninumber: 53038361

Esindaja nimi: Raili Uibopuu
Isikukood: 47005126023
E-post: RAILI.UIBOPUU@MULGIMAA.EE
Telefoninumber: 5236609



 

Eelarve 

Kohaliku tegevusgrupi kulude eelarve

Kohaliku tegevusgrupi liikmete arv rakenduskava esitamise kuupäeva seisuga: 96.00
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Tegevused Eelarve Taotletava toetuse summa
Jooksvad kulud 94 676.00 94 676.00
Tegevuspiirkonna elavdamise
kulud

11 710.00 11 710.00

Kokku 106 386.00 106 386.00
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Strateegia
meetme
number ja
nimetus

Taotluste
vastuvõtu
algusaeg

Taotluste
vastuvõtu
lõppaeg

Taotletav
projektitoetuse
summa

Kohaliku
tegevusgrupi
poolt
esitatavate
projektitoetuste
taotluste
eelarve

Kavandatav
eelarve kokku

3
Konkurentsivõi
meline ja
omanäoline
piirkond

16.11.2018
00:00

23.11.2018
23:59

241 137.80 0.00 241 137.80

1 Ettevõtluse
arendamine

14.09.2018
00:00

21.09.2018
23:59

196 575.15 0.00 196 575.15

2
Külakeskkonna
ja -kogukonna
arendamine

12.10.2018
00:00

19.10.2018
23:59

196 276.01 35 918.28 232 194.29

KOKKU 633 988.96 35 918.28 669 907.24



 

1. 3 Konkurentsivõimeline ja omanäoline piirkond 
Meetmeleht 
 
Muudan strateegia meetmelehte: Jah 
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Strateegia meetmelehe muutmine toimub
vastavalt MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolekul vastuvõetud otsusele MTÜ Mulgimaa Arenduskoja
strateegia 2014-2023 muutmise kohta. 
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Tegevuspiirkond on suures osas ühtsete
ajalooliste, kultuuri- ja keeleliste traditsioonidega, mis on eelduseks piirkonna identiteediga seotud
toodete ja teenuste arendamiseks. Mõned ettevõtjad on oma tootearenduses neid võimalusi kasutama
hakanud, kuid nende osakaal on täna veel väike. Aktiivsemalt peab tegelema terviklikult piirkonna
turundamisega. Kohalikku looduskeskkonna kasutamine turismiteenuste ja toodete arendamisel.
Elanike keskkonnaalane teadlikkust suurendada läbi infopäevade ja koolituste. Piirkonna tuntuse
suurendamine läbi koostöös korraldatud suursündmuste. Eestist väljapoole turundamist soodustaksid
koostööprojektid teiste tegevusgruppidega. Jätkata erinevate piirkonna traditsioone tutvustavate
traditsiooniliste tegevustega. 
Strateegia meetme eesmärk: 1. Kohalikud tooted ja teenused (Mulgi märk kui tunnustussüsteem jne) on
kasutuses ja tuntud ka väljaspool piirkonda.
2. Piirkonna kultuuripärand on kasutuses ja väärtustatud.
3. Koostöö identiteeti kandvate objektide rajamisel ja sündmuste korraldamisel.
4. Piirkond on atraktiivne reisisihtkoht.
5. Tõusnud on teadlikkus säästvast arengust ja taastuvenergia kasutajaskonna hulk on suurenenud 
Toetatavad tegevused: Kõik toetatavad tegevused võivad sisaldada investeeringuid.
•pärandkultuuri ja ajalooga seotud investeeringud ning tegevused   (lubatud ettevalmistavad tegevused,
sh kavandatava ehitise projekteerimistööd kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest)
•piirkonnaga seotud uuringute läbiviimine (linakasvatuse võimalikkus jne)
•avalikus kasutuses olevate objektide renoveerimine, rekonstrueerimine ja laiendamine (v.a.
omavalitsusele kuuluvad hooned) (lubatud ettevalmistavad tegevused, sh kavandatava ehitise
projekteerimistööd kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest)
•avalike puhkealade rajamine ning arendamine ning neile lisaväärtuse loomine (lubatud ettevalmistavad
tegevused, sh kavandatava ehitise projekteerimistööd kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust
maksumusest)
•infomaterjalide  ja reklaamiga seotud  tegevused (sh trükised, infotahvlid, veebilehtede loomine jms),
kui need on käsitletavad varana
•omanäoliste kohaspetsiifiliste toodete ja teenuste arendamine (prototüübi või kasuliku mudeli loomine
või kaubamärgi, patendi, litsentsi omandamine ning nende omandamisega kaasnevad vältimatud kulud)
•piirkonna visuaalset eripära rõhutavad investeeringud (lubatud ettevalmistavad tegevused, sh
kavandatava ehitise projekteerimistööd kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest)
•miljööväärtuse loomine, miljööväärtuslikele aladele lisandväärtuse andmine (avalikus ruumis)
•taastuvenergia süsteemide väljaehitamine ja vajalike uuringute teostamine.
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•omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve kuni 3% kogu ehitustegevuse abikõlbulikust
maksumusest
•traditsioonide jätkamine ja algatamine
•paikkonnale omaste toodete ja teenuste arendamine ning turustamine (sh uute toodete ja teenuste)
•paikkonna (sh kultuur, ettevõtlus. traditsioonid, toit jms) tutvustamine väljaspool piirkonda
•kogukonna kaasamisega seotud tegevused (sh koolitused jms)
•infomaterjalide  ja reklaamiga seotud  tegevused (sh trükised, infotahvlid, veebilehtede arendamine,
messidel osalemine jms)
•sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks erinevate
riikide ja erinevate sektorite vahel
•kohaliku tegevusgrupi koostööprojektide kaudu sise- ja väliskoostöö arendamine
•maineürituste korraldamine 
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 nr
11 nõutavatele dokumentidele:
-vormikohase projekti kirjelduse;
-koopia põhikirjast (v.a ettevõtja);
-mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;
-eraõigusliku juriidilise isiku  järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri (nõukogu,
revisjonikomisjon vms)
-ettevõtja esitab vormikohase äriplaani järgnevaks kolmeks aastaks;
-äriühingu puhul esitab taotluse esitamise aastale vahetult eelneva aasta kinnitatud majandusaasta
aruande või vähem kui aasta tegutsenud ettevõtja esitab tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja
kasumiaruande vahetult taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga;
-füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi
ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise
arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta
esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja
Tolliameti kinnitatud ärakiri;
-vähem kui aasta tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtja esitab vastavalt raamatupidamisarvestusele
tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja kasumiaruande või tulude-kulude aruande vahetult
taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga;
-hinnapakkumuse koos detailse kirjelduse või lähteülesandega, kui tegevuse või investeeringu
käibemaksuta maksumus ületab 1000 eurot;
-hoone või hoone osa ehituse puhul (ehitusseadustiku mõistes) esitada hinnapakkumus PRIA Excel
vormil;
-kui projektitoetuse saaja taotleb toetust PRIA hinnakataloogi kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse
saaja olema saanud hinnapakkumust;
-kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab taotleja olema
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saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või masina kohta ja ühe hinnapakkumuse uue
samaväärse seadme või masina kohta, mis ei ole kantud hinnakataloogi;
-põhivara investeeringu puhul põhivara nimekirja või väljavõtte vastavast põhivaragrupist vahetult
taotlemisele eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga (kajastub: soetamise aasta, soetamisväärtus ja
jääkväärtus);
-toetuse saaja täidab Mulgimaa Arenduskoja seireandmete küsimustiku  enne viimase  maksetaotluse
esitamist ja 2 aastat peale projekti lõppemist;
-projekti lõppedes, koos viimase maksetaotluse esitamisega, esitab toetuse saaja Mulgimaa
Arenduskojale lühikokkuvõtte projekti tegevustest ning fotod projekti investeeringu objektidest ja/või
tegevustest digitaalselt. 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse määr on: MTÜ-d, SA-d, KOV-d kuni 90 % abikõlblike
kulude maksumusest; äriühingud kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.
Piirmäärad: maksimummäär ühe taotluse kohta kuni 30 000 eurot taotlusvoorus. Kogu perioodi
maksimum ühe taotleja kohta kuni 200 000 eurot. Taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe
taotluse, va ühis- ja koostööprojektid. 
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6A, 6B, 6C, 1A 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Meede käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud järgnevaid
artikleid: 14, 15, 17, 19, 20, 26, 35, 44, 61. 
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Väljundnäitajad:
• Ellu viidud projektide arv algtase: 0 sihttase: 117
• Projektides osalenud inimeste arv: 1000
• Paikkonnale omaste toodete ja teenuste arendamiseks ja turustamiseks ellu viidu projektide taotluste
arv: 10
• Piirkonnas ellu viidud ühisprojektide arv: 7
Tulemusnäitajad:
• Uute turismitoodete arv: 10
• Uute kohaspetsiifiliste toodete ja teenuste arv: 20
• Parendatud ja lisaväärtusega avalikus kasutuses olevate objektide arv: 20
• Majutuskohtade täituvus aastas: algtase:15 %, sihttase: 20%
• Taastuvenergia kasutusega ja/või keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid kasutades rajatud objektide arv:
3 
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 1.Projekti sidusus Mulgimaa Arenduskoja III meetme
eesmärkidega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2-3)
2.Projekti seos arengukavade ja arengudokumentidega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-3).
3.Taotleja koostöö piirkonna teiste ettevõtete või organisatsioonidega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3).
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4.Taotleja suutlikkus projekti elluviimiseks: eeldused ja riskid on varem läbi kaalutud.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3).
5.Projekt on loogiline, probleemid on välja toodud ja eelnevalt läbi analüüsitud.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2-3).
6.Projekt tegevuste kaudu tuuakse esile piirkonna eripära.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-3-5).
7.Projektis on kasutatud uuenduslikke lahendusi projekti eesmärkide saavutamiseks.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2)
8.Huvi- ja/või sihtgrupina on kaasatud noored. (noor kuni 40 a)
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3) 
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2. 1 Ettevõtluse arendamine 
Meetmeleht 
 
Muudan strateegia meetmelehte: Jah 
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Strateegia meetmelehe muutmine toimub
vastavalt MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolekul vastuvõetud otsusele MTÜ Mulgimaa Arenduskoja
strateegia 2014-2023 muutmise kohta. 
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Strateegia meede on Eesti teiste rakendatavate
ettevõtluse toetamise meetmete täiendamiseks. Eelkõige on toetus taotlejatele, kelle poolt
kavandatavad tegevused ei ole teistest Eestis rakendatavatest toetusmeetmetest abikõlbulikud. Meede
on kavandatud toetama ettevõtlust, aidates kaasa töökohtade ja kohalikule toorainele lisandväärtuse
loomisele ning uutele turgudele sisenemisele. 
Strateegia meetme eesmärk: 1. Töökohtade arv piirkonnas on säilinud või suurenenud.
2. Innovaatiliste ja kõrgemat lisandväärtust loovate ettevõtete arv on suurenenud.
3. Välja on arenenud ettevõtjate koostöövõrgustikud (mahetöötlus, käsitöö, turism, metall, puit jne.) –
ühistegevus, ühisturundus.
4. Kohalikust toorainest valmib toode – lisandväärtuse loomine toimub piirkonnas.
5. Ettevõtlike noorte arv on suurenenud
6. Turismiteenused on mitmekülgsed ja aastaringsete toodete hulk on kasvanud.
7. Kohaliku vajadusele vastava kvalifitseeritud tööjõu olemasolu.
8. Kaugtöötamise võimalused on paranenud (internetiühendus jm. infrastruktuur).
9. Tõusnud on teadlikkus säästvast arengust ja kasutatakse võimalusel taastuvenergiat. 
Toetatavad tegevused: Kõik toetatavad tegevused võivad sisaldada investeeringuid.
• •Ettevõtte tegevuseks vajaliku põhi- ja väikevara soetamine (sh seadmete ost ja rakendustarkvara
soetamine jne);
•hoonete ja rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine, lammutamine;
•taristu (vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, kastmissüsteemid, küttesüsteemid, elektrivarustus sh
liitumistasu, telekommunikatsioon jne) ehitamine ja parendamine;
•projekteerimine (kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest), ehitise puhul, millele taotletakse
toetust koos ehitamisega;
•haljastuse projekteerimine (kuni 10% kogu ehituse abikõlbulikust maksumusest), kui taotletakse
toetust haljastustöödeks; 
•töötajate töö- ja olmetingimuste parandamine;
•külastus- ja puhkeotstarbelistele objektidele lisandväärtuse andmine
•veebilehe loomine, e-poe rakenduse loomine/lisamine, mobiilirakenduse lisamine
•taastuvenergia süsteemide väljaehitamine ja vajalike uuringute koostamine.
•kaugtöötamiseks keskkonna loomine (internetiühendus, paljundus, printimine jms)
•detailplaneeringute ja teostatavusuuringute koostamine, keskkonnamõjude hindamine;
•ettevõtjate ökoloogilise jalajälje vähendamine (sh kaasaegsete tehnoloogiate ja taastuvenergia
kasutamine jne)
•tootearendus, disaini ja kaubamärgi väljatöötamine, registreerimine;
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•omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve kuni 3% kogu ehitustegevuse abikõlbulikust
maksumusest
•koolitus- ja teavitustegevus tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks (teadmussiirde projekt).
•põhitegevusega seotud (töötajate) koolituse ja väljaõppe kulude katmine;
•turundusega ja ühisturundusega seotud kulutuste tegemine sh turundusplaani koostamine,
•sise- ja välismessidel osalemine ja külastus
•infomaterjalide koostamine
•kodulehtede täiendamine ja jätkusuutlik arendamine
•kaasav/integreeritud talupidamine (sh talutöö tutvustamine, talutöö õppimine jne)
•mentorlustegevus noortele ettevõtlikkuse kasvatamiseks
•sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks erinevate
riikide ja erinevate sektorite vahel 
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse saamiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015 nr
11 nõutavatele dokumentidele:
-vormikohase projekti kirjelduse, vastavalt taotletava toetuse summale;
-ettevõtja esitab vormikohase äriplaani järgnevaks kolmeks aastaks, kui toetuse summa ületab 10 000
eurot;
-äriühingu puhul esitab taotluse esitamise aastale vahetult eelneva aasta kinnitatud majandusaasta
aruande või vähem kui aasta tegutsenud ettevõtja esitab tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja
kasumiaruande vahetult taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga;
-füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi
ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise
arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta
esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja
Tolliameti kinnitatud ärakiri;
-vähem kui aasta tegutsenud füüsilisest isikust ettevõtja esitab vastavalt raamatupidamisarvestusele
tegutsemisperioodi kohta kinnitatud bilansi ja kasumiaruande või tulude-kulude aruande vahetult
taotluse esitamisele eelneva kuu lõpu seisuga;
-hinnapakkumuse koos täpsustava kirjelduse või lähteülesandega, kui tegevuse või investeeringu
käibemaksuta maksumus ületab 1000 eurot;
-hoone või hoone osa ehituse puhul (ehitusseadustiku mõistes) esitada hinnapakkumus PRIA Excel
vormil;
-kui projektitoetuse saaja taotleb toetust PRIA hinnakataloogi kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse
saaja olema saanud hinnapakkumust;
-kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab taotleja olema
saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või masina kohta ja ühe hinnapakkumuse uue
samaväärse seadme või masina kohta, mis ei ole kantud hinnakataloogi;
-põhivara investeeringu puhul põhivara nimekiri või väljavõtte vastavast põhivaragrupist vahetult
taotlemisele eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga (kajastub: soetamise aasta, soetamisväärtus ja
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jääkväärtus);
-toetuse saaja täidab Mulgimaa Arenduskoja seireandmete küsimustiku  enne viimase  maksetaotluse
esitamist ja 2 aastat peale projekti lõppemist;
-projekti lõppedes, koos viimase maksetaotluse esitamisega, esitab toetuse saaja Mulgimaa
Arenduskojale lühikokkuvõtte projekti tegevustest ning fotod projekti investeeringu objektidest ja/või
tegevustest digitaalselt. 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse määr on kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.
Piirmäärad ühe taotluse kohta: 2000 kuni 30 000 eurot taotlusvoorus. Kogu perioodi maksimum ühe
taotleja kohta kuni 50 000 eurot. Taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe taotluse, va
ühisprojektid. 
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 1C, 2A, 3A, 6A, 6B, 6C 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Meede käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud järgnevaid
artikleid: 14, 15, 17, 19, 20, 26, 33, 35, 44, 61. 
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Väljundnäitajad:
• Ellu viidud projektide arv algtase: 0 sihttase: 130
• Projektides osalenud noorte arv: 500
• Turismiteenuste arendamiseks ellu viidud projektide arv: 15
• Ümber- ja täiendõppe läbinud inimeste arv: 300
Tulemusnäitajad:
• Loodud töökohtade arv: 45
• Soetatud innovaatiliste seadmete arv: 15
• Leader toetuste abil kohalikku toorainet kasutavate ettevõtete arv: 20
• Noorte poolt asutatud ettevõtete arv: 7
• Uute turismitoodete arv: 10
• Taastuvenergia kasutusega rajatud objektide arv: 3 
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 1.Projekti sidusus Mulgimaa Arenduskoja I meetme
eesmärkidega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2-3).
2.Taotleja äriplaani realistlikkus ja põhjendatus.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3-5).
3.Projekti ülesehitus on loogiline ja süsteemne.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3-5).
4.Projekt on jätkusuutlik ja suunatud arengule.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3).
5.Uuenduslike lahenduste kasutamine projekti eesmärkide saavutamiseks.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2).
6.Ettevõtte tegevuses kasutatakse kohalikke ressursse.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1).
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7.Huvi- ja/või sihtgrupina on kaasatud noored. (noor kuni 40 a)
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2).
8.Uute töökohtade tekkimine piirkonda.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3-5). 
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3. 2 Külakeskkonna ja -kogukonna arendamine 
Meetmeleht 
 
Muudan strateegia meetmelehte: Jah 
Märkused ja selgitused meetmelehe muutmise korral: Strateegia meetmelehe muutmine toimub
vastavalt MTÜ Mulgimaa Arenduskoja üldkoosolekul vastuvõetud otsusele MTÜ Mulgimaa Arenduskoja
strateegia 2014-2023 muutmise kohta. 
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Meetme rakendamise tulemusena paraneb
piirkonna elukeskkonna atraktiivsus ja elukvaliteet, suureneb kohaliku kogukonna aktiivsus ning
partnerlus teiste organisatsioonide ja mittetulundussektori vahel. Kohalikku looduskeskkonda ja
traditsioone tuleks senisest enam piirkonnas väärtustada ning tõsta elanike keskkonnaalast teadlikkust,
erinevate infopäevade ja koolituste kaudu. 
Strateegia meetme eesmärk: 1. Tõusnud on piirkonna sotsiaalne ja majanduslik heaolu ning
suurenenud on elanike oskused ja teadmised.
2. Noored panustavad piirkondlikku tegevusse.
3. Piirkond on elu- ja puhkekeskkonnana atraktiivne.
4. Lapsed ja noored on kaasatud ja aktiivsed.
5. Suurenenud on kogukonna koostöövõime, era-, avaliku ja kolmanda sektori vaheline partnerlus ja
väliskoostöö.
6. Pidurdunud on noorte ja tööealiste inimeste väljaränne.
7. Kogukonnad on aktiivsed ja eestvedajad motiveeritud.
8. Tõusnud on kogukonna keskkonnateadlikkus.
9. Säilinud on maastikud, nende ajaloo, kultuuri ja pärimuse väärtustamine ning eksponeerimine.
10. Taastuvenergia kasutajaskonna hulk on suurenenud
11. Tõusnud on teadlikkus säästvast arengust ja kasutatakse võimalusel taastuvenergiat 
Toetatavad tegevused: Kõik toetatavad tegevused võivad sisaldada investeeringuid.
•avalikuks kasutuseks sh huvitegevuseks kasutatavate riiete (sh rahvariided jne) ja varustuse
hankimine;
•muusikariistade restaureerimine ja taastamine ning uute ehitamine
•kiviaedade jt teiste traditsiooniliste piirdeaedade jm sarnaste objektide rajamine ja parendamine
•tervislikku eluviisi propageerimine (terviserajad, üritused, mänguväljakud jne) 
•elukeskkonna parendamine (taristu, parkla, kõnnitee, prügimaja, haljasala jne)
•turvalisuse parendamine (sh, päästekomandod, turvasüsteemide taristu/vahendid-kaamerad
põhiliikumisteedel, keskustes jne)
•kodulehtede ja mobiilirakenduste loomine
•taastuvenergia süsteemide väljaehitamine ja vajalike uuringute koostamine.
•omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve kuni 3% kogu ehitustegevuse abikõlbulikust
maksumusest
•elukestev õpe ja koolitused (huviharidus, täiend-, taseme- ja vabahariduslik õpe)
•kohaliku kogukonnaalgatusvõimet ja ettevõtlikkust arendavad tegevused
•laste- ja noorte vaba aja veetmisvõimaluste arendamine
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•kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi uurimine ning väljapanekute ja näituste korraldamine ning pärandi
tutvustamine
•kodulehtede täiendamine ja jätkusuutlik arendamine; 
•kogukonna eestvedajatele motivatsioonipaketi (liidrite koolitus, uued kogemused jne) koostamine ja
teostamine
•turvalisuse parendamiseks koolitus ning ennetustöö
•ühisprojektid piirkonnas - laagrijuhtide koolitamine, sotsiaalse toimetulekuga seotud tegevused jne
•piirkonna ja kogukonna tegevuste tutvustamine piirkonnas ja väljaspool
•traditsioonilise maaelu õpetamine lastele ja noortele läbi tegevuste
•sise- ja väliskoostööprojektid (sh ühisprojektid) piirkonna konkurentsivõime tõstmiseks erinevate
riikide ja erinevate sektorite vahel
•kohaliku tegevusgrupi koostööprojektide kaudu sise- ja väliskoostöö arendamine, kogukonna
ettevõtlikuse toetamine 
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):
Projektitoetuse taotleja esitab projektitoetuse taotlemiseks lisaks Maaeluministri määruse 23.10.2015
nr 11 nõutavatele dokumentidele:
-vormikohase projekti kirjelduse;
-koopia põhikirjast;
-mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga
mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;
-eraõigusliku juriidilise isiku järelevalveorganitesse kuuluvate isikute nimekiri (nõukogu,
revisjonikomisjon vms)
-hinnapakkumuse koos täpsustava kirjelduse või lähteülesandega, kui tegevuse või investeeringu
käibemaksuta maksumus ületab 1000 eurot;
-hoone või hoone osa ehituse puhul (ehitusseadustiku mõistes) esitada hinnapakkumus PRIA Excel
vormil;
-kui projektitoetuse saaja taotleb toetust PRIA hinnakataloogi kantud asja kohta, ei pea projektitoetuse
saaja olema saanud hinnapakkumust;
-kui projektitoetuse saaja taotleb toetust kasutatud masina või seadme ostmiseks, peab taotleja olema
saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse kasutatud seadme või masina kohta ja ühe hinnapakkumuse uue
samaväärse seadme või masina kohta, mis ei ole kantud hinnakataloogi;
-põhivara investeeringu puhul põhivara nimekiri
- või väljavõtte vastavast põhivaragrupist vahetult taotlemisele eelneva kuu viimase kuupäeva seisuga
(kajastub: soetamise aasta, soetamisväärtus ja jääkväärtus);
-toetuse saaja täidab Mulgimaa Arenduskoja seireandmete küsimustiku  enne viimase  maksetaotluse
esitamist ja 2 aastat peale projekti lõppemist;
-projekti lõppedes, koos viimase maksetaotluse esitamisega, esitab toetuse saaja Mulgimaa
Arenduskojale lühikokkuvõtte projekti tegevustest ning fotod projekti investeeringu objektidest ja/või
tegevustest digitaalselt. 
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetuse määr on kuni 90 % abikõlblike kulude maksumusest.

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
Amet

Kohaliku tegevusgrupi
toetus lk 13 / 15



 
Piirmäär ühe taotluse kohta kuni 25 000 eurot taotlusvoorus. Kogu perioodi maksimum ühe taotleja
kohta kuni 200 000 eurot. Taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe taotluse, va ühis- ja
koostööprojektid. 
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 1A, 6A, 6B, 6C 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Meede käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1305/2013 sätestatud järgnevaid
artikleid: 14, 15, 17, 19, 20, 26, 35, 44, 61. 
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei 
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Väljundnäitajad:
• Ellu viidud projektide arv:127
• Projektides osalenud inimeste arv: 500
• Lapsi ja noori kaasavate projektide arv: 25
• Ümber- ja täiendõppe läbinud inimeste arv: 300
Tulemusnäitajad:
• Vähemalt 60 % elanikkonnast on rahul elukeskkonnaga
• 50 % lastest ja noortest on rahul vaba aja veetmise võimalustega
• mittetulundusühenduste arv: algtase 490 sihttase 500
• Taastuvenergia kasutusega ja/või keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid kasutades rajatud objektide arv:
3 
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 1.Projekti sidusus Mulgimaa Arenduskoja II meetme
eesmärkidega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-2-3).
2.Projekti seos arengukavade ja arengudokumentidega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-3).
3.Projekt soodustab omaalgatust, ühistegevust ja koostööd, oodatav tulemus on vastavuses planeeritud
kulutustega.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3-5).
4.Projekt on loogiline, probleemid on välja toodud ja eelnevalt läbi analüüsitud. Võimalikud hindepunktid
(punktiskaala 0-1-2).
5.Taotleja suutlikkus projekti elluviimiseks: finantsvõimekus, riskid ja jätkusuutlikkus on läbi kaalutud.
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3).
6.Projektis on kasutatud uuenduslikke lahendusi projekti eesmärkide saavutamiseks. Võimalikud
hindepunktid (punktiskaala 0-1-2)
7.Huvi-ja/või sihtgrupina on kaasatud noored. (noor kuni 40 a)
Võimalikud hindepunktid (punktiskaala 0-1-3). 
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