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M4 - Koostöövõrgustike arendamine  

        
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus   

Piirkonna jaoks olulise tähtsusega teemade arendamisel tehakse tulemuslikku koostööd nii 

piirkonna siseste kui ka väliste organisatsioonidega. Tegevuse tulemuseks on parem 

elukeskkond nii kohalikele kui külastajatele.  

 

Strateegia meetme eesmärk  

Toimivad piirkonna eripärast lähtuvad jätkusuutlikud koostöövõrgustikud.  

 

Toetatavad tegevused:         

1) rahvusvahelised koostööprojektid; 

2) piirkonnaspetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (koostööprojektide elluviimine, nt 

Peipsimaa jms); 

3) piirkonnasiseste ühisprojektide teostamine; 

4) ühisturundus (kodulehed jms); 

5) ühised õppereisid; 

6) ühise infovahetuse korraldamine. 

 

Abikõlbulikud tegevused: 

• koostöövõrgustike loomise ja arendamisega seotud tegevuste teostamine, sh nii 

siseriiklikud kui ka rahvusvahelised koostööprojektid;  

• erinevate ühisprojektide  elluviimisega seotud tegevused; 

• projektijuhtimine. 

Mitteabikõlbulikud tegevused:  

• investeeringud; 

• kõik muud Leader-meetme poolt välistatud mitteabikõlblikud tegevused ja –kulud.

  

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. 

dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)   

Kasusaajad on PAKi piirkonnast. Toetust võib taotleda vaid kohalik tegevusgrupp (Peipsi-

Alutaguse Koostöökoda). Teadmussiirde projekti puhul koolitaja CV, millest nähtub koolitaja 

pädevus ja/või toetatava tegevuse korraldamise kogemus (ülevaade vähemalt 2 aasta 

tegevusest, sh praktiline töökogemus antud valdkonnas, vajadusel soovitused). Õppereisi puhul 

õppereisi programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus. Koolituste puhul koolituse 

programm ja osalejate valiku printsiipide kirjeldus. Nõutavad dokumendid: kõik Leader 

määrusest tulenevad dokumendid ja lisaks PAKi projekti kirjelduse vorm (leitav enne vooru 

pakmty.ee kodulehelt).    

Toetuse maksimaalne suurus ja määr  

Rahvusvahelised koostööprojektid kuni 60 000 €, Eesti-sisesed koostöö- ja ühisprojektid kuni 

30 000 €. Minimaalne toetussumma 1 000 €. Rahvusvaheliste projektide ettevalmistamise 

toetusmäär kuni 100%, teistel projektidel kuni 90% abikõlblikest kuludest.   

       

Viide sihtvaldkonnale   

Meede panustab otseselt sihtvaldkonda 1A - innovatsiooni ja koostöö toetamine ning 
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teadmistebaasi arendamine maapiirkondades. Läbi võrgustikku kuuluvate ettevõtete arengu 

toetamise vastab meede ka sihtvaldkonnale 6A (tegevusvaldkondade mitmekesistamise, 

väikeettevõtete loomise ja arendamise ning töökohtade loomise hõlbustamine) ja 6 B 

(maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine).      

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 

prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 

aitab  

14 (Teadmussiire ja teavitus), 19 (Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng), 35 (Koostöö), 

44 (LEADERi koostöötegevus). Meede vastab EAFRD prioriteedile nr 1: teadmussiirde ja 

innovatsiooni parandamine põllumajanduses, metsanduses ning maapiirkondades. Läbi 

võrgustikku kuuluvate ettevõtete arengu toetamise vastab meede ka EAFRD prioriteedile nr 6 

(sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku arengu 

edendamine). Peamine prioriteet 1A. 

Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub  

Strateegia meetmed ei kattu arengukava meetmetega.     

 

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed   

Ühis- ja koostööprojektide arv ning nendes osalejate arv. Eesmärk aastaks 2025 - 15 ühis- ja 

koostööprojekti.       

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid   

Meedet ei hinnata, kuna sisaldab vaid kohaliku tegevusgrupi taotlusi.    

       

  


