HIIDLASTE KOOSTÖÖKOGU STRATEEGIA 2015-2020

VISIOON 2020 ja
EESMÄRGID

VALDKONNAD

STRATEEGILISED
EESMÄRGID

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.
Hiiumaa integreeritud arengustrateegia eesmärgid on:
Hiiumaa majanduse ja kogukondade tasakaalustatud territoriaalse arengu saavutamine, sealhulgas tööhõive loomine ja säilitamine.
Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 (Põllumajandusministeerium, 2015, lk 269) seab strateegiale, lähtudes LEADER-meetme eesmärkidest, järgmised üldised
eesmärgid:
E1. Ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine, eelkõige läbi ühistel tegevustel põhinevate tegevuste rakendamise;
E2. Sotsiaalse kaasatuse edendamine luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning
parandades teenuste kättesaadavust muuhulgas läbi IT-teenuste parema kättesaadavuse;
E3. Piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu arendamine;
E4. Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtmise soodustamine sh kogukonnateenuste arendamisel ning;
E5. Kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise.
Ettevõtlus
Kogukonnad
Koostöö
E1. Uuenduslik, kohalikke ressursse ja
oskusi väärindav, kõrgema
lisandväärtusega töökohti loov ja arenev,
uutele turgudele suunduv väikeettevõtlus.

E2. Kvaliteetne elu- ja
ettevõtluskeskkond, kus toimivad
kogukonnale vajalikud teenused

E3. Aktiivne ja eesmärgistatud
koostöö uute teadmiste ja
oskuste omandamiseks ja
rakendamiseks.

E4. Saare kogukonna jätkusuutlikku
arengut toetav sihipärane ja tulemuslik
arengukoostöö.

M1. Ettevõtete areng

M2. Külaarendus ja
kogukonnateenused

M3. Uuenduslik kogukond

M4. Arengukoostöö

Meetme raames on eelistatud
ühistöö ja teadmussiirde
projektid, mis:
 on suunatud LääneEesti saarte biosfääri
programmiala säästva
arengu strateegia 2014
– 2020 eesmärkide
saavutamisele;
 on uuenduslikud;
 tegelevad sotsiaalse
ettevõtlusega;
 kaasavad teadus- ja
arendusasutusi;
 juurutavad uusi tooteid
ja teenuseid;
 viiakse ellu noorte
ettevõtjate poolt;
 viiakse ellu
uusettevõtjate poolt;
 loovad uusi töökohti;
 väärindavad kohalikke
ressursse ja oskusi või
laiendavad nende
kasutust;
 arendavad kohaliku
toidu pakkumist;

Toetust antakse ainult Hiiumaad tervikuna
hõlmavate ja saare kui terviku arengule
suunatud, lühiajaliste ja pikaajaliste
kavade, sealhulgas rakenduskavade,
koostamiseks ning elluviimiseks.
Arengukoostöös osaleb vähemalt kaks
sõltumatut osapoolt.

Meetme raames toetatakse
investeeringuid mis tagavad ettevõtete
kasvu ja arengu.
Eelistatud on projektid, mis:


MEETMED ja
projektide eelistused












on suunatud Lääne-Eesti
saarte biosfääri
programmiala Säästva
arengu strateegia 2014 –
2020 eesmärkide
saavutamisele
on uuenduslikud;
tegelevad sotsiaalse
ettevõtlusega;
juurutavad uusi tooteid ja
teenuseid;
viiakse ellu noorte
ettevõtjate poolt;
toetavad uusettevõtjaid;
on seotud toimiva
võrgustikuga;
suurendavad lisandväärtust;
loovad uusi töökohti;
loovad spetsialisti töökohti;
väärindavad kohalikke

Meetme raames toetatakse
investeeringuid teenuste loomisesse ja
arengusse ning niisuguse väiketaristu
rajamiseks, millel on oluline mõju elu- ja
ettevõtluskeskkonna arengule.
Meetme raames on abikõlblikud
projektid, mis on kirjeldatud Hiiumaa
omavalitsuste arengukavades, külade
arengukavades, temaatilistes
arengukavades (nende olemasolul) või
käesolevas strateegias.
Eelistatud on 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

Eelistatud on projektid:






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





ressursse ja oskusi või
laiendavad nende kasutust;
arendavad kohaliku toidu
pakkumist;
kasutavad taastuvenergia
allikaid ja/või suurendab
energiatõhusust;
juurutavad uuenduslikke IKT
lahendusi.

Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja
väikeettevõtete määratlusele vastavad
äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad
ning mittetulundusühingud ettevõtlusele
suunatud projektidega, ning keskmise
suurusega toiduainetetööstuse ettevõtted

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
Hiiumaal tegutsevad
mittetulundusühingud, sihtasutused ja
kohalikud omavalitsused






Taotlejad




on suunatud
taastuvenergia allikate
kasutuselevõtule ja/või
energiatõhususe
suurendamisele;
juurutavad
uuenduslikke IKT
lahendusi,
viivad ellu projekte,
mida toetatakse
muudest Euroopa Liidu
toetusvahenditest kui
EAFRD.

Ühisprojektiks saavad toetust
taotleda Hiiumaal tegutsevad
seltsingud,
mittetulundusühingud,
sihtasutused ja Hiiumaa
omavalitsused ning äriühingud,
mikroettevõtjad ja füüsilisest
isikust ettevõtjad, mis vastavad
väikese- ja keskmise suurusega
ettevõtete määratlusele.



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.

Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud
ja sihtasutused, kusjuures partneritena
peab olema kaasatud vähemalt 2 Hiiumaa
omavalitsust

Koolituste ja õppereiside
läbiviimiseks saavad toetust
taotleda koolitusasutused,
tingimusel, et kasusaajateks on
Hiiumaal tegutsevad äriühingud
ja füüsilisest isikust ettevõtjad,
mis vastavad mikro-, väikese- ja
keskmise suurusega ettevõtete
määratlusele.

Taotluse määr

Toetus on vähese tähtsusega abi. Kolme
aasta jooksul taotleja poolt saadud
vähese tähtsusega abi summa ei tohi
ületada 200 000 eur. Minimaalne
toetussumma on 4000 eur, maksimaalne
200 000 eur.

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.

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.

Toetuse miinimumsumma on 2 000 eur ja
maksimumsumma 200 000 eur.

Toetusmäärad:
-kuni 60% projekti abikõlblikest kuludest
mittepõllumajanduslikele
ettevõtetele/metsandus¬ettevõtetele ja
füüsilisest isikust ettevõtjatele,

Mittetulundusühingute, sihtasutuste ja
omavalitsuste projektide läbiviimist
toetatakse kuni 90% ulatuses projekti
abikõlblikest kuludest.

Mittetulundusühingutele,
sihtasutustele, seltsingutele ja
omavalitsustele on toetusmäär
kuni 90% projekti abikõlblikest
kuludest.

Toetuse määr on kuni
abikõlblikest kuludest.

90%

projekti

Arengukoostöösse on lubatud kaasata
partnereid Eestist ja teistest liikmesriikidest.

Toetusmäärad äriühingutele ja
füüsilisest isikutest ettevõtjatele:

-kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest
põllumajanduslikele ettevõtetele ja
füüsilisest isikust ettevõtjatele.

•kuni 60% projekti abikõlblikest
kuludest
mittepõllumajanduslikele
/metsandusettevõtetele ja
füüsilisest isikust ettevõtjatele,

Suuremate kui 10 000 eurot toetuse korral
on nõutav äriprojekt või äriplaan.

•kuni 50% põllumajanduslikele
ettevõtetele ja füüsilisest isikust
ettevõtjatele.
Ühistöö toimub koostöölepingu
ja temaatilise lühiajalise (3
aastat) või pikaajalise kava
lühiajalise rakenduskava (3
aastat) alusel.

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

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

Alates PRIA poolt taotluse
heakskiitmise otsusest on
koolitusprojekti elluviimiseks kuni
2 aastat ja ühisprojekti
elluviimiseks kuni 3 aastat.

Arengukoostöö projekti pikkuseks on kuni 3
aastat

