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Hiidlaste Koostöökogu
Hiidlaste Koostöökogu on omavalitsuste, ettevõtjate, sihtasutuste ja
MTÜde vabatahtlik ühendus, mis on asutatud 30. juunil 2006. aastal 27
asutajaliikme poolt.
Hiidlaste Koostöökogu eesmärgid on:
suurendada kohalikku algatusvõimet piirkonnas;
koostada piirkonna integreeritud arengustrateegia;
viia ellu piirkonna integreeritud arengustrateegia, korraldades
projektide rahastamist ning nõustamist;
arendada avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostööd;
arendada koostööd teiste ühendustega Eestis ja Euroopas;
osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes
maaelu arendavates projektides.

20.mai 2015 seisuga Koostöökogus 76 liiget, nendest: 4 omavalitsust, 31 äriühingut ja
füüsilisest isikust ettevõtjat ning 2 sihtasutus ja 39 mittetulundusühingut.
13,16%

11,84%

5,26%

Pildil liikmeskonna jagunemine EMTAK koodi järgi. Kõige suuremad huvigrupid on:
•94992 (Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid)
•94995 (Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega
seotud ühendused ning huviklubid)
•41201(Elamute ja mitteeluhoonete ehitus)
Ühegi huvigrupi osakaal ei ületa 49%.

Eelmine periood Eestis:
KTGde vahel jagati eelarve kahes osas:
esimeseks perioodiks aastatel 2008-2010 ning
teiseks perioodiks aastatel 2011-2013. Eelarve
kokku ca 86 ME, Hiiumaa 2 900 429 eurot
Uuel perioodil 2014-2020:
Eelarve on kokku 90 ME
*sh strateegiate ettevalmistamiseks 1,7 miljonit
*strateegiate rakendamiseks 88,3 miljonit eurot.
Hiiumaale ca 2 543 938 eurot

Eelmise perioodi tulemus
Mahult suurimaks projektiks oli Vaemla Tootearenduskeskuse
ehitus, mis sai toetust läbi kokku 234 431 eurot (kokku uuringud,
projekteerimine, ehitus ja sisustus).
Tulemuslikumad taotlejad olid (projektide arv):
Hiiu Vallavalitsus 26
Hiiumaa Turismiliit 12
MTÜ Hiidlaste Koostöökogu 10
MTÜ Arhipelaag 9
MTÜ Halulaev 9
Sihtasutus Tuuru 9
Käina Vallavalitsus 8
MTÜ Ajaloolised Võtted 7
Hiiumaa Militaarajalooselts 6
Kõpu piirkonna arendusselts Valguskiir 6

Hiiumaa - väheneva elanikkonnaga,
piiratud turuga saar
Strateegia 2014-2020 keskendub kasvuvõimalustele Eestis ja
Läänemere regioonis ning Hiiumaa kogukonna võimalustele
neist osa saada:
• hõbe- ja heaolumajanduse kasv;
• loomemajandus;
• inimeste suurem liikuvus;
• energiatehnoloogiate areng ja taastuvenergia allikate
senisest ulatuslikum kasutamine;
• rohemajanduse sh. kohalike ressursside ulatuslikum
kasutamine ja kohaliku toidu tarbimise kasv;
• vahetute naabrite vajadus ja investeeringud uute
kasvuvaldkondade leidmiseks/loomiseks

Visioon
Hiiumaa on armas, peresõbralik, loodust hoidva
ja väärtustava elujõulise uuendusmeelse
kogukonnaga saar Läänemeres, kus on
atraktiivne elamis-, ettevõtlus- ja
külastuskeskkond. Hiiumaa on väärt paik
eneseteostuseks.
Üldine eesmärk
Hiiumaa majanduse ja kogukondade
tasakaalustatud territoriaalse arengu
saavutamine, sealhulgas tööhõive loomine ja
säilitamine.

Eelistatud teemad:
Projektid, mis:
-viivad ellu Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala
säästliku arengu programmi 2014 - 2020;
-on uuenduslikud;
-tegelevad sotsiaalse ettevõtlusega;
-väärindavad kohalikke ressursse ja oskusi või laiendavad
nende kasutust;
-arendavad kohaliku toidu pakkumist;
-kasutavad taastuvenergia allikaid ja/või suurendavad
energiatõhusust;
-juurutavad uuenduslikke IKT lahendusi.

Meede 1: Ettevõtete areng
Eesmärk
Uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav, kõrgema
lisandväärtusega töökohti loov ja arenev, uutele turgudele suunduv
väikeettevõtlus.
Prioriteedid ja artiklid:
1A, 1B, 2A, 3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C: 17. 19, 21 (26)
Abikõlblikud järgmised tegevused
•
investeeringud põllumajandustoodete
töötlemisse/turustamisse ja/või arendamisse;
•
investeeringud mittepõllumajandusliku tegevuse loomiseks ja
arendamisse;
•
investeeringud metsasaaduste töötlemisse sh seotud
tehnoloogiatesse ning, mobiliseerimisse ja turustamisse .

Abikõlblikud kulud meede 1
a) ehitamine ja renoveerimine;
b) uute ning kasutatud masinate ja seadmete ostmine või
liisimine
c) punktides a ja b osutatud kuludega seotud projekteerimise ja
üldkulud;
d) arvutitarkvara omandamine või arendamine ning patentide,
litsentside, autoriõiguste ja kaubamärkide omandamine ;
e) investeeringud taastuvenergia taristusse;
f) investeeringud elektrienergia tootmiseks biomassist,
g) investeeringud bioenergia sh. biokütuste tootmiseks ;
h) käibemaks, kui taotlejal ei ole võimalik taotleda selle
tagastamist;
i)
turunduskulud.

Toetuse taotlejad
Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtted, FIEd, ja
MTÜd ettevõtlusele suunatud projektidega.
Käesolevast meetmest on abikõlblik Hiiumaal tegutsev
keskmise suurusega toiduainete tööstuse ettevõte.
Projekti minimaalne toetussumma on 4 000 eurot ja
maksimaalne toetussumma on 200 000 eurot. Toetus on vähese
tähtsusega abi.
Projekti puhul, mille toetussumma on 10 000 eurot ja enam, on
nõutav äriprojekt või äriplaan.
Toetusmäärad:
-kuni 60% mittepõllumajanduslikele ettevõtetele ja FIE,
-kuni 50% põllumajanduslikele ettevõtetele ja FIE
Alates PRIA poolt taotluse heakskiitmise otsusest on projekti
elluviimiseks aega kuni 2 aastat.

Eelmisel perioodil said taotleda mikroettevõtjad ja FIE-d.
Uuel perioodil saavad taotleda ka väikeettevõtjad ja keskmise suurusega
toidutootmisega tegelev ettevõte.
Peamised näitajad selle määratlemiseks, millise ettevõttega on tegemist,
on:
•töötajate arv ning
•kas käive või bilansimaht
Ettevõtja
kategooria

Töötajad

Käive

Keskmise
suurusega
ettevõtjad

< 250

≤ 50 miljonit eurot

≤ 43 miljonit eurot

Väikeettevõtjad < 50

≤ 10 miljonit eurot

≤ 10 miljonit eurot

Mikroettevõtjad < 10

≤ 2 miljonit eurot

≤ 2 miljonit eurot

või

Bilansimaht

Meede 2. Külaarendus ja
kogukonnateenused
Eesmärk: Kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond, kus
toimivad kogukonnale vajalikud teenused
Meetme raames on eelistatud, projektid, mis:
• on suunatud Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala
Säästva arengu strateegia 2014 – 2020 eesmärkide
saavutamisele
• on uuenduslikud;
• tegelevad sotsiaalse ettevõtlusega;
• juurutavad uusi tooteid ja teenuseid;
• loovad uusi töökohti;

• väärindavad kohalikke ressursse ja oskusi või laiendab nende
kasutust;
• arendavad kohaliku toidu pakkumist;
• kasutavad taastuvenergiaallikaid või suurendavad
energiatõhusust;
• juurutavad uuenduslikke IKT rakendusi;
• tegelevad vabatahtliku pääste tagamise ja arendamisega.

Meetme raames toetatakse investeeringuid teenuste loomisesse
ja arengusse ning niisuguse väiketaristu rajamiseks, millel on
oluline mõju elu- ja ettevõtluskeskkonna arengule.

Prioriteedid ja artiklid:
1A, 1B, 2A, 3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C:20
Meetme raames toetatakse investeeringuid:
väiketaristu rajamisse, tõhustamisse või laiendamisse,
sealhulgas investeeringud taastuvate energiaallikate kasutamisse ja
energia säästmisse;
juurdepääsude loomiseks lairibaühendusele peavad objektid
olema kirjeldatud omavalitsuse arengukavas;
Hiiumaa elanikele ettenähtud kohalike teenuste (sealhulgas
vaba aja tegevused, kultuur ja sport) loomisse, tõhustamisse või
laiendamisse ning nendega seotud taristusse
puhkemajanduse taristu avalikku kasutusse, turismiteabesse ja
taristusse
külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade,
kultuuri- ja looduspärandi uurimisse, säilitamisse, taastamisse ja
kvaliteedi parandamisse, arvestades sotsiaalmajanduslikke aspekte,
samuti keskkonna teadlikkusega seotud tegevustesse lähtudes kohaliku
kogukonna vajadustest,
- teistesse meetme eesmärgiga kooskõlas olevatesse tegevustesse.

Meetme raames on abikõlblikud projektid, mis on kirjeldatud Hiiumaa
omavalitsuste arengukavades, külade arengukavades, temaatilistes
arengukavades (nende olemasolul) või käesolevas strateegias.

Meetme raames on abikõlblikud:
a)
ehitamine ja renoveerimine
b) uute ning kasutatud masinate ja seadmete ostmine või liisimine
c) punktides a ja b osutatud kuludega seotud projekteerimise ja
üldkulud;
d)
arvutitarkvara omandamine või arendamine ning patentide,
litsentside, autoriõiguste ja kaubamärkide omandamine ;
e) investeeringud taastuvenergia taristusse,
f) investeeringud elektrienergia tootmiseks biomassist,
g) investeeringud bioenergia sh. biokütuste tootmiseks ;
h) käibemaks, kui taotlejal ei ole võimalik taotleda selle tagastamist.

Alates PRIA poolt taotluse heakskiitmise otsusest on
projekti elluviimiseks aega kuni 2 aastat.

Toetuse saajad
Hiiumaal tegutsevad MTÜd, SA ja Hiiumaa OV.
Toetuse määr
Minimaalne toetussumma on 4000 eurot ja
maksimaalne toetussumma on 200 000 eurot.
Sõltuvalt taotluse iseloomust võib toetus olla
vähese tähtsusega abi.
Projekti puhul, mille toetussumma on 10 000 eurot
ja enam, esitab taotleja koos taotlusega
majandamiskava.
MTÜ, SA ja OV projekte toetatakse kuni 90%

Meede 3. Uuenduslik kogukond
Eesmärk
Aktiivne ja eesmärgistatud koostöö uute
teadmiste ja oskuste omandamiseks ja
rakendamiseks.
e. Koolitused ja teadmussiire läbi koostöö
Prioriteedid ja artiklid:
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C: 14,
35

Meetme raames antakse toetust järgmistele tegevustele:

Art 35
•katseprojektid ja põllumajandus-, toidu- ja
metsandussektoris uute toodete, tavade, protsesside ja
tehnoloogia arendamine;
•väärtusahelas osalejate ühistegevus lühikeste
tarneahelate ja kohalike turgude loomisel ja
arendamisel ning sellega seotud müügiedendus
•ühistegevus keskkonnamuutustega kohanemiseks
ning keskkonnaprojektide ja keskkonnatavade ühise
käsitluse edendamiseks;
•tarneahelas osalejate ühistegevus eesmärgiga teha
toiduainete ja energia tootmises ning tööstuslikus
töötlemises kasutatav biomass säästvalt
kättesaadavaks;

•Hiiumaa kogukonna arengule suunatud valdkondlike
strateegiate elluviimine ettevõtjate, ühenduste ja
Hiiumaa omavalitsuste ning teiste avalike-õiguslike
juriidiliste isikute ühistegevusega ;
•põllumajandustegevuse mitmekesistamine tervishoiu,
sotsiaalse lõimimise, kogukonna toetatud põllumajanduse
ning keskkonna- ja toitumisalase haridusega seotud
tegevuste kaudu;
Art 14
•kutseõpe ja -oskuste omandamine;
•esitlus- ja teavitustegevused;
•põllu- ja metsamajandusettevõtete juhtimise tasandil
korraldatavad lühiajalised vastastikused vahetused ning
põllu- ja metsamajandusettevõtete külastamine;

• Toetust klastrite ja võrgustike loomiseks
antakse üksnes hiljutimoodustatud klastritele
ja võrgustikele ning niisugustele
olemasolevatele klastritele ja võrgustikele, kes
alustavad enda jaoks uut tegevust .
• Katseprojektide tulemusi tuleb tutvustada
avalikkusele .
• Ühisprojekti on lubatud kaasata partnereid
Eestist ja teistest liikmesriikidest .

Meetme raames on abikõlblikud:
a)
ehitamine ja renoveerimine
b) uute ning kasutatud masinate ja seadmete ostmine või
liisimine
c) punktides a ja b osutatud kuludega seotud projekteerimise
ja üldkulud,
d) arvutitarkvara omandamine või arendamine ning patentide,
litsentside, autoriõiguste ja kaubamärkide omandamine ;
e)
käibemaks, kui taotlejal ei ole võimalik taotleda selle
tagastamist;
f)
investeeringud taastuvenergia taristusse,
g)
investeeringud elektrienergia tootmiseks biomassist,
h)
investeeringud bioenergia sh. biokütuste tootmiseks ;
i)
uuringute ja teostatavusuuringute ning äriplaani või
majandamiskava või samaväärse dokumendi koostamise kulud;

j)
elavdamise kulud, klastrite puhul võib elavdamine
hõlmata ka koolituse korraldamist, liikmetevaheliste
võrgustikutööd ning uute liikmete värbamist;
k)
ühisprojekti jooksvad kulud ;
l)
äriplaani, keskkonnakava, majandamiskava või
samaväärse kava rakendamise või muude innovatsioonile
suunatud tegevuste, sealhulgas katsete tegemisega seotud
eriprojektide otsesed kulud ;
m)
kohaliku turu arengule suunatud müügiedendustegevuse
kulud
n)
teadmussiirde ja teavituse korraldamise kulud;
o)
esitlusprojektide investeerimiskulud;
p)
koolitusel osalejate reisi- ja majutuskulud, päevarahad sh
põllumajandustootjate asendamisega seotud kulud ;
q)
põllu- ja metsamajandusettevõtete külastamine

Ühisprojekti aluseks on 2 – 7 aastane tegevuskava.
Alates PRIA poolt taotluse heakskiitmise otsusest on koolitusprojekti
elluviimiseks kuni 2 aastat ja ühisprojekti elluviimiseks kuni 3 aastat.
Toetuse saajad
Ühisprojektiks saavad toetust taotleda Hiiumaal tegutsevad seltsingud,
MTÜ, SA ja OV ning äriühingud, mikroettevõtjad ja FIEd
Koolituste ja õppereiside läbiviimiseks saavad toetust taotleda
koolitusasutused, tingimusel, et kasusaajateks on Hiiumaal tegutsevad
mikro-, väikese- ja keskmise suurusega äriühingud ja FIEd
Taotleja esitab koos koolitustaotlusega taotluse lisa, mis tõendab
taotleja ja tema partnerite pädevust koolituse korraldamiseks ning
taotluse sisule vastava koolitusvajaduse ja -nõudluse olemasolu
Hiiumaal.

Toetuse määr
Minimaalne toetus on 2000 eurot ja
maksimaalne toetus on kuni 200 000 eurot.
Sõltuvalt taotlejast ja taotluse iseloomust võib
toetus olla vähese tähtsusega abi.
Toetussumma seltsingutele on kuni 10 000 eurot
ühe projekti kohta.
MTÜ, SA, seltsingutele ja OVle on toetusmäär kuni
90%.
Mittepõllumajanduslikele äriühingutele ja FIE kuni
60%
põllumajanduslikele ettevõtetele ja FIE-le kuni 50%.

Meede 4: Arengukoostöö
Eesmärk
Saare kogukonna jätkusuutlikku arengut toetav sihipärane ja
tulemuslik arengukoostöö
Hiiumaa kogukonna jaoks on arengukoostöö prioriteetsed
teemad:
Hiiumaa turundusplaani (strateegia) elluviimine;
Hiiumaa internetikuvandi arendamine;
Energeetikaalane arengukoostöö;
- Biosfäärialade programmi rakendamine UNESCO
programmi „Inimene ja biosfäär” raames.
Lahendatakse ülesaarelisi probleeme
Prioriteedid ja artiklid
1A, 1B, 2A,3A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C: 35

Meetme raames antakse toetust järgmistele tegevustele:
•väärtusahelas osalejate arengukoostöö lühikeste tarneahelate ja kohalike
turgude loomisel ja arendamisel ning sellega seotud müügiedendus ;
•arengukoostöö keskkonnamuutustega kohanemiseks ning
keskkonnaprojektide ja keskkonnatavade ühise käsitluse edendamiseks;
•Hiiumaa kogukonna arengule suunatud valdkondlike strateegiate
elluviimine ettevõtjate, ühenduste ja Hiiumaa omavalitsuste ning teiste
avalike-õiguslike juriidiliste isikute koostööga
•põllumajandustegevuse mitmekesistamine tervishoiu, sotsiaalse
lõimimise, kogukonna toetatud põllumajanduse ning keskkonna- ja
toitumisalase haridusega seotud tegevuste kaudu.
Arengukoostöös peavad partnerina osalema vähemalt kaks Hiiumaa
omavalitsust.
Arengukoostöösse on lubatud kaasata partnereid Eestist ja teistest
liikmesriikidest .
Arengukoostöö projekti pikkuseks on kuni 3 aastat.

Meetme raames on abikõlblikud:
a)
rekonstrueerimine ja renoveerimine;
b) uute ning kasutatud masinate ja seadmete ostmine või liisimine
c) punktides a ja b osutatud kuludega seotud projekteerimise ja
üldkulud;
d)
arvutitarkvara omandamine või arendamine ning patentide,
litsentside, autoriõiguste ja kaubamärkide omandamine ;
e)
käibemaks, kui taotlejal ei ole võimalik taotleda selle
tagastamist;
f)
uuringute ja teostatavusuuringute ning äriplaani või
majandamiskava või samaväärse dokumendi, sh temaatilise kohaliku
arengu strateegia koostamise kulud;
g)
koostöö jooksvad kulud;
h)
äriplaani, keskkonnakava, majandamiskava või samaväärse
kava rakendamise või muude innovatsioonile suunatud tegevuste,
sealhulgas katsete tegemisega seotud eriprojektide otsesed kulud;
i)
kohaliku turu arengule suunatud müügiedendustegevuse kulud

Toetuse saajad
Hiiumaal tegutsevad MTÜ ja SA koostöös
vähemalt 2 OV-ga.
Toetuse määr
Toetuse miinimumsumma on 2 000 eurot ja
maksimumsumma 200 000 eurot.
Sõltuvalt taotlejast ja taotluse iseloomust võib
toetus olla vähese tähtsusega abi.
Toetuse määr on kuni 90% projekti abikõlblikest
kuludest.

LEADER riigisisene ja rahvusvaheline
koostöö
Eelistatud koostöövaldkonnad on:
Hiiumaa turundusplaani elluviimine;
lühikeste tarneahelate ja kohaliku toidu turu arendamine;
turismitaristu ja -teenuste arendamine;
BPA programmi rakendamine UNESCO programmi „Inimene ja
biosfäär” raames;
kohaliku kultuuripärandi uurimine, eksponeerimine ja
arendamine;
noori kaasavad ja noortele suunatud tegevused.
Rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö vastab järgmistele Euroopa Liidu
Maaelu arengut käsitlevatele prioriteetidele: 1A, 1B, 1C, 2B, 3A, 6A,
6B: 44

Hiidlaste Koostöökogu koostöö taotlus ei läbi
hindamisprotsessi. Taotluse kinnitab
üldkoosolek ja rahastamisotsuse teeb PRIA.
Koostööd ettevalmistava ja ellu viidava
koostööprojekti toetusmäär on kuni 100%

Strateegia elluviimise kava
Rakenduskava koostamine
Strateegia elluviimise rakenduskavad kinnitatakse
Hiidlaste Koostöökogu üldkoosoleku poolt ja edastatakse
kinnitatud rakenduskava PRIA-le.
Rakenduskava sisaldab teavet taotlusvoorude, avatavate
meetmete, meetmetele eraldatud eelarvete ning LEADER
rahvusvaheliste ja siseriiklike koostööprojektide kohta.
Esimene taotlusvoor avaneb 2016. aasta I kvartalis.
Viimane taotlusvoor rakenduskava aluselon planeeritud
2019 III kvartalisse
2020-2023 korraldatakse taotlusvoorud siis kui on
tagasitulevaid vahendeid

Taotluste menetlemine
Taotlejatele korraldab HKK vähemalt 2 koolitust
aastast. Koolituste põhiteemad on:
projektide kavandamine ja juhtimine;
riigihangete korraldamine;
- koostöö planeerimine, korraldamine ja
tulemuste saavutamine.
Taotlemine toimub ePRIA vahendusel. See
tähendab, et sisestatud taotlus peab olema
täielik ja sisaldama kõiki nõutud dokumente

Kui toetuse taotlus on suurem kui 10 000 eurot, siis
peab taotleja lisama taotlusele nõuetele vastava
äriprojekti, äriplaani või majandamiskava.
Suurprojektide (toetussumma ≥ 100 000 eurot)
esitamise korral nõutakse taotlejalt Hiidlaste
Koostöökogu üldkoosoleku eelnevat heakskiitu.
Taotlejal on kohustus järgida Riigihangete seadusest
tulenevaid nõudeid ja nende rakendumisel
korraldada hanked vastavalt Riigihangete
seadusele.
Taotleja poolt teadlikult mitteabikõlbulike kulude
kajastamisel maksetaotluses, vähendatakse
mitteabikõlblike kulude ulatuses projekti
toetussummat.

Taotluste hindamine
•Taotlusi hinnatakse lähtuvalt meetmelehel toodud
meetme hindamiskriteeriumitest.
•Taotlusi hindab hindamiskomisjon.
•Hindamise tulemusena selgunud edukaks
osutunud taotluste nimekirja kinnitab juhatus.
•Hindamise alusel moodustub projektide pingerida,
kuhu kuuluvad kõik taotlused, mis on saanud
vähemalt 30% võimalikust maksimaalsest punktide
arvust.
•Vabade vahendite tekkimisel joonealustele
projektidele toetust ei anta

Taotluste hindamine koosneb viiest osast:
välistav vastavushindamine, mille käigus
hinnatakse taotluse vastavust strateegias esitatud
nõuetele, kõik mittevastavad taotlused lükatakse tagasi;
vastavus strateegia eelistatud teemadele, mille
käigus hinnatakse projekti vastavust strateegia eelistatud
teemadele;
vastavus meetme eelistustele, mille käigus
hinnatakse projekti vastavust meetme eelistustele
taotluse tehniline hindamine, mille käigus
hinnatakse kavandatava projekti elluviimise ja tulemuste
saavutamise efektiivsust ja realistlikkust;
eeldatava mõju hindamine, kus hindamiskomisjon,
kui ekspertide paneel hindab Delfi meetodil projekti
eeldatavat mõju strateegia eesmärkide saavutamisele.

Strateegia rahastamiskava (1)
Strateegia eeldatav rahastus perioodil 20142020 on 2 543 938 eurot, mis koosneb kahest
osast:
20% piirkonna elavdamiseks ca 508 787 eurot
63 598 (8 aastaks).
Eelmisel perioodil oli see 112 000 eurot aastas
80% meetmete vahel jaotatud projektide
rahastamine 2 035 150 eurot

Periood 2014-2020

Strateegia rahastamiskava (2)
Sihtrüh
m
Ettevõtja
d
MTÜ, SA

Meede1

Meede Meede Meede LEADER
2
3
4
koostöö

35%
2%

OV

5%
14%
10%

10%

14%

5%

Hiidlaste
Koostöök
ogu

Kokku

5%

Kokku

Eelmisel
perioodil

40%
40%

10%
(20%)
76%

15%

(66%)
11 %

5%

(11%)
3%
(3%)

37%

24%

20%

14%

5%

HKK juhatuse poolt pakutavad strateegia rahalise jaotuse ettepanekud
Variant C
2543938
2035150,4 osakaal

Euri aastas

Meede 1

Meede 2

Meede 3

Meede 4

LEADER koostöö

Kokku

2015

0,29%

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

2016

37,79%

769 045,12

330 000,00

202 015,04

122 030,08

90 000,00

25 000,00

769 045,12

2017

27,00%

549 426,71

223 005,65

136 421,06

95 000,00

70 000,00

25 000,00

549 426,71

2018

17,93%

365 000,00

100 000,00

75 000,00

95 000,00

70 000,00

25 000,00

365 000,00

2019

16,99%

345 678,58

100 000,00

75 000,00

95 000,00

54 921,06

20 757,52

345 678,58

100,00% 2 035 150,40

753 005,65

488 436,10

407 030,08

284 921,06

101 757,52

2 035 150,40

37,00%

24,00%

20,00%

14,00%

5,00%

100,00%

Kokku

Variant D
2543938
2035150,4 osakaal

Kokku

Euri aastas

Meede 1

Meede 2

Meede 3

Meede 4

LEADER koostöö

Kokku

2015

0,29%

6 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6 000,00

2016

41,23%

839 045,12

400 000,00

202 015,04

122 030,08

90 000,00

25 000,00

839 045,12

2017

23,56%

479 426,70

153 005,65

136 421,06

95 000,00

70 000,00

25 000,00

479 426,70

2018

17,93%

365 000,00

100 000,00

75 000,00

95 000,00

70 000,00

25 000,00

365 000,00

2019

16,99%

345 678,58

100 000,00

75 000,00

95 000,00

54 921,06

20 757,52

345 678,58

100,00% 2 035 150,40

753 005,65

488 436,10

407 030,08

284 921,06

101 757,52

2 035 150,40

37,00%

24,00%

20,00%

14,00%

5,00%

100,00%

Täname!

