Kohalik- ja regionaalne arendusvõimekus
taotlusvooru infopäev:
Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud
ja analüüsid
30.05.19

Toetatavad valdkonnad:
• Toetust antakse projektile, mis panustab määruse §
2-s nimetatud eesmärgi ning tulemus- ja
väljundinäitaja sihttaseme saavutamisse ning mille
raames viiakse läbi arendusprojekte piirkondade
arengu teadmistepõhise kavandamise valdkonnas.
• Meetme tulemusnäitaja: Rakendatud uued protsessid

• Väljundnäitaja: Projektis osalevate partnerite ja
kaasatud organisatsioonide arv.

Abikõlblikud taotlejad
• kohaliku omavalitsuse üksused
Projektis peab olema kaasatud vähemalt üks partner või
kaasatav organisatsioon (§ 9 lg 2), kelleks võib olla:
•

kohaliku omavalitsuse üksus

•

kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse §-des 2–3 sätestatud kohaliku
omavalitsuse üksuste liit

•

maakondlik arenduskeskus või nende võrgustik

•

mittetulundusühing ja sihtasutus või nende esindusorganisatsioon

•

riigi ametiasutus

Toetuse summa ja maksimaalne määr
• Minimaalne toetuse summa on 8500 eurot.
• Maksimaalne toetuse summa:
 Kohalikule omavalitsusele maksimaalselt 10 000 eurot;
 Mitme kohaliku omavalitsuse üksuse ühistaotluse kohta 30
000 euro;

• Toetuse määr kuni 85% abikõlblikest kuludest.
• Üks kohaliku omavalitsuse üksus saab esitada ühe
taotluse (üksi või ühistaotluse).

Abikõlblikud kulud ja projekti periood
•

Toetatakse uuringute ja analüüside läbiviimise kulusid
(andmete kogumine, analüüsimine ja raporti koostamine), mis
on vajalikud koostamisel oleva üldplaneeringu valmimiseks.

•

Projekti abikõlblikkuse periood algab üldjuhul taotluse
esitamisega või taotluses ja taotluse rahuldamise otsuses
märgitud hilisemast kuupäevast. Enne taotluse esitamist võib
ette näha varasema abikõlblikkuse alguskuupäeva, kuid mitte
varasem kui 12 kuud enne taotluse esitamist.

•

Projekti tegevused ei tohi enne taotluse esitamist olla
lõpetatud või täielikult ellu viidud.

Taotluse menetlemise protsess
Taotlusvooru tähtpäev 5. august 2019 kell 16:30
Taotlused esitatakse e-toetuste keskkonna
kaudu Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK)
• RTK menetleb taotlust kuni 50 tööpäeva, sh
hindab hindamiskomisjon taotlusi
hindamismetoodika alusel; Otsused hiljemalt
15. oktoobriks 2019.

• Taotluste hindamisel on eelistatud KOV
ühistaotlused.

Taotlemisel kohustuslikud dokumendid
• Partneri kinnituskiri RTK etteantud vormil;
• Volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb
volituse alusel;
• Lähteülesanne ja selle aluseks olev
hinnakalkulatsioon või võrreldavad hinnapakkumised
või hankedokumentatsioon;

• Omafinantseeringu olemasolu kohase kinnituse
annab taotleja taotlust allkirjastades.

Taotluste hindamiskriteeriumid ja metoodika
• Punktiskaala 0-4
• Koondhinde lävend 2,75 ning ühegi kriteeriumi koondhinne ei ole madalam kui 1

Kriteeriumid:
Projekti mõju meetme eesmärgi saavutamisele 35% (hinnatakse projekti tegevuste olulisust
lähtuvalt meetme eesmärkidest ja tulemustest ning projekti panust meetme tegevuse tulemus- ja
väljundinäitajate sihttaseme saavutamisse ning nende saavutamise realistlikkust.) Täiendav
eelistuskriteerium:
Juhul, kui tegemist on kohalike omavalitsuste ühistaotlusega, lisatakse eeltoodud aspektide
hindamise tulemusel saadud hindele 1 hindepall (arvestades, et antav hinne kokku ei ületa hinnet
4,0).
Projekti põhjendatus 40% (hinnatakse, kas projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud, kas on
olemas probleem, kitsaskoht või kasutamata arenguvõimalus ning kas projektis ettenähtud
tegevused võimaldavad saavutada planeeritud tulemusi ja väljundeid; kas projekti tulemusi saab
praktikas rakendada)
Projekti kulutõhusus 25% (hinnatakse projekti eesmärkide ja tegevuste vastavust toetuse mahule
ehk seda, kas ettenähtud tegevused ja lahendused on piisavalt kulutõhus viis planeeritud
tulemuste saavutamiseks. Samuti hinnatakse planeeritud eelarve realistlikkust ja mõistlikkust, see
tähendab, kas planeeritud kulud on vajalikud ja mõistlikud)

Taotlusvooru tähtpäev 5. august 2019.a kell
16:30
Vajalikud lingid:

Taotlusvooru veebilehekülg
Riigihalduse ministri taotlusvooru käskkiri
Toetuse andmise tingimused Riigi Teatajas (määrus)

Ühendmäärus

Aitäh!
Kontakt: Eelika.Lumiste@rtk.ee
tel: 663 1962

