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2.2. Noorte aktiviseerimine 

Maapiirkonnas on väljakutseteks noorte ettevõtlikkuse tugevdamine kui ka noorte vastavate
oskuste arendamine. Vajalik on toetada teadmiste levikut ning uute oskuste omandamist kui
ka investeeringuid noorte aktiviseermisega seotud vahenditesse.

TASi piirkonnas on elujõuline kogukond.

1) Ettevõtlikkuse arendamine.
2) Noorte praktiliste oskuste arendamine.
3) Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesse.

Ettevõtlikkuse arendamisega seotud tegevuste läbiviimine, sh koolitused, seminarid,
õppereisid, uuringud jms.
Noorte praktiliste oskuste arendamisega seotud tegevused, õpilasmalevad, laagrid,
koostöö ettevõtetega jms. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult ühisprojektide
korral.
Investeeringud sisustusse, seadmetesse ja vahenditesse.
Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd).
Vabatahtlik töö.

Toetust saavad projektid peavad olema jätkusuutlikud, nn poolikuid projekte, st selliseid
projekte, mis pärast elluviimist jäävad ootama järgmise etapi rahastamist, ei toetata.

Kasusaajad peavad olema TASi piirkonnast.

5. Mitteabikõlblikud kulud 

Investeeringud ehitustegevusse.
Kõik muud Leader-meetme poolt välistatud mitteabikõlblikud tegevused ja kulud.



7. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh
dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel)
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Projektitoetuse taotleja täidab PRIA e-keskkonnas projektikirjelduse vormi ning esitab sama
keskkonna kaudu TASile järgmised dokumendid:

TASi projektikirjelduse vorm;
hinnapakkumused;
ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitis, kuhu inventar või seade paigaldatakse, või
mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud
taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt
viimase toetusosa väljamaksmisest;
koostööd, selle planeerimist ja noorte kaasatust tõendavad dokumendid: nt protokoll
koosolekust, osalejate nimekiri, fotod;
MTÜ, SA põhikiri (tõendab, et noorsootöö on põhikirjaline eesmärk);
projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta.

Muud nõuded projektitoetuse taotlejatele tulenevad TASi töökorrast "Leader-meetme raames
antava projektitoetuse taotlemise ja taotluste menetlemise kord" ja Leader-määrusest.

8. Toetuse maksimaalne suurus ja määr

Maksimaalne toetussumma on 15 000 eurot, minimaalne toetussumma on 2 500 eurot.
Toetuse maksimaalne määr on kuni 80% abikõlblikest kuludest.

9. Viide sihtvaldkonnale

Sihtvaldkond 6B: maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine.
Sihtvaldkond 1A: innovatsiooni ja koostöö toetamine ning teadmistebaasi arendamine
maapiirkondades.

2.2. Noorte aktiviseerimine 

Kolmanda sektori asutused (MTÜd, SAd), kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk.
Kohalikud omavalitsused.
Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.

6. Toetuse saajad

https://epria.pria.ee/login/#/login
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10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed

11. Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid

Eesmärk iga projekti puhul: keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.

Eesmärk iga projekti puhul: minimaalselt 20 püsikasutajat nädalas objekti kohta.

Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 10 projekti, kokku 300 osalevat noort.

Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 10 projekti, kokku 300 osalevat noort.

Mõjuindikaator: Toetatud projektide kasusaajate rahulolu.

Allikas: rahulolu uuring toetatud projektide kasusaajate hulgas (2 korda perioodi jooksul).

Tulemusindikaator: Paranenud tegevusvõimalustega objektide kasutajate arv.

Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 korda perioodi
jooksul).

Väljundindikaator: Ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projektide arv ning neis
osalevate noorte arv.

Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 korda perioodi
jooksul).

Väljundindikaator: Noorte praktiliste oskuste arendamisele suunatud projektide arv ning
neis osalevate noorte arv.

Allikas: projektitaotlused (iga-aastaselt); rahastatud projektide mõju uuring (2 korda perioodi
jooksul).

1) Meetmespetsiifilised kriteeriumid (osakaal kokku 36%), sh:
1.1. Projekti panus strateegia meetmespetsiifilise eesmärgi täitmisele (10%)
1.2. Projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele (26%)

 2) Universaalsed hindamiskriteeriumid (osakaal kokku 64%), sh:
2.1. Projekti ja eelarve põhjendatus (20%)
2.2. Projekti tulemuslikkus ja elujõulisus (10%)
2.3. Taotleja suutlikkus projekti teostamisel (10%)
2.4. Projekti vastavus TASi läbivatele printsiipidele (24%)

2.2. Noorte aktiviseerimine 


