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Päevakava
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Põllumajandusfond, Taasterahastu, projektide jäägid 2013-2020 perioodist
Meetmetele eraldatud vahendid jagatakse võrdselt kõigi kolme strateegilise
valdkonna vahel
COVID-19 toetusmeetme rahastus Taasterahastust - 304 041 eurot
Suurprojektid - 400 000 eurot
Meede 2.1. 80% valdkonna vahenditest, meede 2.2. 20% valdkonna vahenditest

 

Meetmetele eraldatud vahendid üleminekuperioodil 2022-2023 on 
 2 044 320 eurot

 



TASi taotlusvoorud 2022. a 

taotlusvoor - 17.01-17.02.2022
 taotlusvoor - 20.09-20.10.2022

1.
2.



2022. a taotlusvoorude eelarve on 1 676 454 eurot 



Projektitoetuste abikõlblik piirkond



Meetmed, toetatavad
tegevused ja abikõlblikud kulud 

2022. a  1. taotlusvoor



Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Toetatavad tegevused:

1) Kohalikul ressursil baseeruvate toodete ja teenuste arendamine.
2) Kohaliku toidu töötlemine ja arendamine.
3) Piirkondlikku eripära rõhutava turismiettevõtluse arendamine.
4) Ligipääsude, ühenduste jm toetava turismitaristu rajamine ning avalikus kasutuses olevate
turismiobjektide arendamine.



Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Maksimaalne toetussumma 70 000 €, minimaalne 2 500 €.

Toetust antakse kuni 60%  (tegevuse 4 puhul kuni 80%, kui taotlejaks on
turismivaldkonnas tegutsev kolmanda sektori organisatsioon) abikõlblike kulude
maksumusest.

Toetuse saajad: mikroettevõtted, MTÜd/SAd.



Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Väiketootmise ja -töötlemise ning teenuste arendamiseks vajalikud investeeringud
ehitistesse, taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari (sealhulgas
patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine). 
Turismitoodete ja -teenuste arendamiseks vajalikud investeeringud ehitistesse,
taristusse, sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari (sealhulgas patendi,
litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine).
Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad olla ka
kavandatava ehitise projekteerimistööd jms.
Ühis- ja teadmussiirdeprojektide puhul koolitused, turundustegevused, uuringud,
tootearendus, projektijuhtimine.

Abikõlblikud kulud: 



Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede

Eesmärk: toetada organisatsioone, mille majandustegevust on
negatiivselt mõjutanud koroonaviirus; samuti koroonaviiruse
mõjudega kohanemine (nt hajutatuse suurendamine, välialade
suurem kasutamine).
Toetust saab taotleda organisatsioon, mis on tegutsenud
vähemalt 3 aastat ning mille majandustegevusele on 2020. aastal
otsest negatiivset mõju avaldanud nn koroonakriis (vajalik
esitada tõendusmaterjal).
Toetus peab olema otseselt suunatud ärimudeli uuendamisele,
organisatsiooni kestlikkuse parandamisele. 



Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Kultuuripärandi hoidmine, arendamine ja eksponeerimine.
Uuenduslike ja/või traditsioone edasiarendavate piirkondlike, maakondlike, üleriigiliste 

Uuenduslike sotsiaalvaldkonna teenuste arendamine (pilootprojektid, vabatahtlike

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ettevalmistamisega seotud tegevused.
Kontseptsiooni “Arukad külad” rakendamine.
Avalikuks kasutuseks mõeldud objektide ja taristu arendamine.

Toetatavad tegevused: 

      ja rahvusvaheliste ürituste läbiviimine (sh Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024-ga
      seotud sündmused).

      kaasamisega seotud projektid, kogukondlik märkamine, digitaalsete lahenduste 
      kasutamine jms).



Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Maksimaalne toetussumma 70 000 €, minimaalne 2 500 €.

Toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse saajad: MTÜd/SAd, KOVid, Maaeluministeeriumi haldusalasse
kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.



Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine

Tegevuste elluviimiseks vajalikud investeeringud ehitistesse, taristusse, sisustusse,
seadmetesse, vahenditesse ja inventari.
Ühisürituste korraldamisega seotud kulud, sh koolitused, seminarid, õppereisid,
messid, kultuuri- ja spordiüritused jm. Nn pehmed tegevused on võimalikud ainult
ühisprojektide korral.
Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad
olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd jms.
Projektijuhtimise kulud (ainult ühisprojektide korral, ainult MTÜd, SAd).
Vabatahtlik töö.

Abikõlblikud kulud:



Meede 2.1. Elluviidud projektid

 

MTÜ Lohkva Külaselts: "Lohkva kogukonnakeskuse  osalise
renoveerimise II etapp", toetus 41 206 eurot.
Tartumaa Omavalitsuste Liit: "Tartumaa kogukondlikud loometalgud",
toetus 24 948 eurot.
SA Hooldekodu Härmalõng: "Kastre valla sotsiaalteenuste keskus",
toetus 21 362 eurot.
MTÜ Laeva Vabatahtlik Tuletõrje Selts: "MTÜ Laeva Vabatahtlik
Tuletõrje Selts garaaži osaline rekonstrueerimine", toetus 18 498
eurot.



 

Tartumaa  kogukondlikud loometalgud
Foto: Timo Arbeiter



Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Toetatavad tegevused:

• Ettevõtlikkuse arendamine.
• Noorte praktiliste oskuste arendamine (tööpraktika võimaldamine, õpilasmalevad,
laagrid jms).
• Investeeringud noorte aktiviseerimisega seotud vahenditesse.



Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

Maksimaalne toetussumma 15 000 €, minimaalne 2 500 €.

Toetust antakse kuni 80% abikõlblike kulude maksumusest.

Toetuse saajad: MTÜd/SAd, kellel noorsootöö on põhikirjaline eesmärk, KOVid,
Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad
muuseumid.



Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine

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.  

Abikõlblikud kulud:

Investeeringud ehitustegevusse ei ole noorte meetmest abikõlblikud.



Meede 2.2. Elluviidud projektid

MTÜ Tartumaa Purjespordiselts: "Ühtne tiim on tugev tiim", toetus 
 3 334 eurot.
MTÜ Mäksa Kolhoos: "Noorte tehnikaringi vahendid ja seadmed",
toetus 14 401 eurot.
MTÜ Luunja Vabatahtlik Jõepääste: "Miski pole kadunud, kui oskad
otsida", toetus 6 312 eurot.
Spordiklubi A.L.O. Crew: "Nõo valla noored võimlema", "Nõo Valla
noored võimlema II", Nõo valla noored võimlema III", toetus
kokku 18 694 eurot.

 



Foto: MTÜ Tartumaa Purjespordiselts



Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Olemasolevate koostöövõrgustike arendamine.
Uute spetsiifiliste koostöövõrgustike arendamine (mh nt ühisturunduse arendamine,
taastuvenergia ühine arendamine, infovõrgustike arendamine jms).

Toetatavad tegevused: 



Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Maksimaalne toetussumma 70 000 €, minimaalne 5 000 €.

Kolmanda sektori organisatsioonid ja KOVid kuni 80%, mikroettevõtted, teiste
organisatsioonide kasumi teenimisele suunatud projektid kuni 50% abikõlblikest
kuludest.

Toetuse saajad: MTÜd/SAd, KOVid, mikroettevõtted, Maaeluministeeriumi
haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.



Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused,
seminarid, õppereisid, messid ja uuringud.
Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või
rajatistesse.
Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad
olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd jms.
Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari.
Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja SA Eesti
Maaelumuuseumid).
Vabatahtlik töö.

Abikõlblikud kulud:



Meede 3.2. Elluviidud projektid

 

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA: "Elva Puhkepiirkonna retkejuhtide
koolitused ja arendustegevused", toetus 28 322 eurot.
MTÜ Sibulatee: "Sibulatee võrgustiku arendamine 2017-2019", toetus
29 955 eurot.
Elva Vallavalitsus: "Ettevõtjate mentorklubi", toetus 4 470 eurot.
Tartumaa Arendusselts: "Peipsi Järvefestival 2019-2020", toetus 16 000
eurot.



Mentorklubi Waksal Wabrikus sügisel 2019. Foto: Kayvo Kroon



Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Olemasolevate regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine.
Uute regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike arendamine, sh koostöö
edendamine Tartu ja Elva linnaga teenuste tagamiseks ja arendamiseks.

Toetatavad tegevused: 



Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Maksimaalne toetussumma 70 000 €, minimaalne 10 000 €.

Kolmanda sektori organisatsioonid ja KOVid kuni 80%, mikroettevõtted, teiste
organisatsioonide kasumi teenimisele suunatud projektid kuni 50% abikõlblikest
kuludest.

Toetuse saajad: MTÜd/SAd, KOVid, mikroettevõtted, Maaeluministeeriumi
haldusalasse kuuluvad TASi piirkonnas paiknevad muuseumid.



Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine

Võrgustike arendamisega seotud tegevused, sh turundustegevused, koolitused,
seminarid, õppereisid, messid ja uuringud.
Investeeringud kogu võrgustiku seisukohast olulistesse objektidesse või
rajatistesse.
Ehitise ehitamise ja parendamise kulude ning taristuinvesteeringute osaks võivad
olla ka kavandatava ehitise projekteerimistööd jms.
Investeeringud sisustusse, seadmetesse, vahenditesse ja inventari.
Projektijuhtimine (ainult ühis- ja koostööprojektide korral, v.a KOV ja SA Eesti
Maaelumuuseumid).
Vabatahtlik töö.

Abikõlblikud kulud:



Meede 3.3. Elluviidud projektid

 

Tartu Vallavalitsus: "Loodus- ja teaduskeskuste koostöövõrgustiku
arendamine - loodusteadus kui kodukandi rikkus", toetus 20 389
eurot.
MTÜ Peipsimaa Kogukonnaköök: "Peipsi Toidu Tänav 175 km", toetus
18 025 eurot.
Tartumaa Arendusselts: "Elu kahe maailma piiril II etapp", toetus 21
362 eurot.



Kogukonna kokkutoomine, kohaliku tooraine pakkumine ja eluolu
tutvustamine. Foto: Joukko Sool



Projektitoetuse taotlemine

 



ALGATAMINE

 
Toetuse taotlemise ja projekti elluviimise protsess

ESITAMINE TOETUSE OTSUS ELLUVIIMINE LÕPETAMINE

Idee, vajadus
Nõustamine
TASis

Idee kokkupanek
Projekti
esitamine e-
PRIAs

TAS (ca 2 kuud)
Projektide
menetlemine
Järelepärimine
Hindamine
Paremusjärjestuse
esitamine PRIAsse
PRIA (ca 3 kuud)
Projektide
menetlemine
Järelepärimine
Otsus

Projekti
tegevuste
teostamine

Kuludokumentide
esitamine PRIAle
Seireandmete
esitamine TASile



Projektitoetuse taotlemine

 

Taotluste vastuvõtt 17. jaanuar  - 17. veebruar 2022

Projektitoetuse taotlemiseks esitab taotleja TAS-ile
PRIA e-keskkonna kaudu täidetud projektikirjelduse vormi ja
nõutavad lisadokumendid.



Lisadokumentide esitamine

 

TASi projektikirjelduse vorm
hinnapakkumused
ehitusloa või ehitusteatise ärakiri, kui vastava loa või teatise saamine on
seaduse kohaselt nõutav
ehitise puhul väljavõte ehitusprojekti joonistest koos seletuskirjaga, kui
ehitusprojekt on seaduse kohaselt nõutav ning kui ei taotleta toetust
ehitusprojekti koostamiseks
äriühingu puhul kinnitatud majandusaasta aruanne, mille äriregistrile esitamise
tähtaeg on saabunud, juhul, kui taotlejal on kohustus esitada äriregistrile
majandusaasta aruanne
kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta, siis projektijuhi CV
investeeringuobjekti omandiõigust või kasutusõigust tõendav dokument



Lisadokumentide esitamine

 

Ettevõtluse meetmed: äriplaan; teadmussiirde puhul planeeritavate
teadmussiirde tegevuste programm.
COVID-19 meede: tõendusmaterjal koos põhjendusega selle kohta, et
ettevõtte 2020. a majandustulemused on negatiivselt mõjutatud COVID-19
põhjustatud kriisist.
Noorte meede: koostööd, selle planeerimist ja noorte kaasatust tõendavad
dokumendid; MTÜ, SA põhikiri tõendamaks, et noorsootöö on põhikirjaline
eesmärk.
Võrgustike meetmed: allkirjastatud koostöökokkulepped.
Suurprojektide arendamise meede: äriplaan (ettevõtted) või arendusplaan
(MTÜd, SAd, KOVid).

Erisused erinevate meetmete, taotlejate puhul:



Hinnapakkumuse nõuded

 

Kui tegevuse või investeeringu käibemaksuta maksumus on vahemikus 1000–5000
eurot, on projektitoetuse taotleja saanud vähemalt ühe hinnapakkumuse.
Kui KM-ta maksumus ületab 5000 eurot, on taotleja saanud vähemalt kolmelt isikult
võrreldavad hinnapakkumused.

Taotleja nime (v.a juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt).
Hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid.
Hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva.
Toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga
maksumust.

Hinnapakkumus peab sisaldama:



LEADER-määruse § 30. Abikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise korral

 

1) ehitise ehitamise ja parendamise kulud sh ehitise projekteerimistööd;
2) veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi jms ning
nende juurde kuuluvate seadmete kulud;
3) masina, seadme, sisseseade ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas
patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine;
4) maastikusõiduki, veesõiduki, välja arvatud laeva, või mootorsõiduki ostmise ja liisimise
kulud, kui selle sihtotstarve on teenuse osutamine tegevuspiirkonnas;
5) infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;
6) teostatavusuuringu koostamise kulud;
7) sellise töö, teenuse ja kauba ostmise kulud, mis ei ole punktides 1-6 nimetatud
tegevuse osa;
8) kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise ja
liisimise kulud.



LEADER-määruse § 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise
korral I

 

1) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning üürimise või rentimise kulud;
2) käibemaks juhul, kui projektitoetuse taotlejal on võimalik taotleda selle tagastamist
käibemaksuseaduse alusel;
3) sularahamaksed;
4) riigilõiv, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse, intress ja muu finantsteenusega
seotud kulu;
5) õigus- ja raamatupidamisteenuse kulud, välja arvatud juhul, kui tegemist on kaudse
abikõlbliku kuluga;
6) viivis, trahv ja muu rahaline karistus ning kohtumenetluse korral menetluskulud;
7) kulutused stipendiumile, annetustele, auhindadele, meenetele ja kingitustele;
8) erisoodustuselt tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses tasutav maks;



LEADER-määruse § 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise
korral II

 

9) eksperdi või projektijuhi töötasu, kelle tööülesanded on sarnased toetatava tegevusega;
10) sõiduauto ostmise ja liisimise kulud;
11) kulud, mis on seotud liisingulepinguga, nagu liisinguandja kasumimäär, intressi
refinantseerimiskulud, üldkulud ja kindlustusmaksed;
12) liisingumakse, kui asja omandiõigus ei ole projektitoetuse saajale üle läinud PRIA poolt
viimase toetusosa maksmiseks, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025;
13) kohaliku omavalitsuse üksuse ülesande ja omavalitsusüksuste ühiselt täidetava
ülesande asendamiseks tehtud kulud;
14) projekti toetatava tegevuse elluviimisega seotud üldkulud, välja arvatud ühis- ja
teadmussiirde projekti projektijuhtimisega seotud otsesed personalikulud ja kaudsed kulud;



LEADER-määruse § 31. Mitteabikõlblikud kulud projektitoetuse taotlemise
korral III

 

15) projektijuhtimise otsesed personalikulud ja kaudsed kulud, kui projektitoetuse taotleja
on kohaliku omavalitsuse üksus või põllu- ja maamajanduse valdkonna riigimuuseum;
16) projektijuhtimise otsesed personalikulud, mille maksumus ületab 20 protsenti projekti
projektijuhtimisega seotud abikõlblikest kuludest, sealhulgas projektijuhi keskmine
brutotunnitasu, mis ületab kümmet eurot;
17) kulud, mille on tasunud ühis- ja koostööprojektis osalev partner;
18) ehitustegevus, mis ei võimalda selle elluviimise järel ehitist sihipäraselt kasutada;
19) projektijuhtimisteenus, mille maksumus ületab 20% projektijuhtimisega seotud
abikõlblikest kuludest;
20) ehitusmaterjali ostmise kulud ilma ehitustegevuseta;
21) muud kulud, mis ei ole projektiga otseselt seotud.



Pehmed tegevused

 

Pehmeid tegevusi (koolitused, teavitus- ja turundustegevused, üritused jms)
saab teha ainult ühis-, teadmussiirde- või koostööprojekti raames.

Ühisprojekt – tegevused viiakse ellu 1-4 aastase tegevuskava alusel, taotlejal on
vähemalt üks partner.

Teadmussiirde projekt – koolitus- ja teavitustegevus piirkonna ettevõtluse
arendamiseks.



Seireandmete kogumine

 

Taotleja esitab TASile projekti kohta viimase maksetaotluse esitamisel seireandmed:
projekti mõju meetme indikaatorite täitmisele.



Projektitaotluste hindamine

 



Projektitaotluste hindamiskriteeriumid

 

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

2. Universaalsed kriteeriumid, mis kehtivad kõikide strateegiliste valdkondade
ja meetmete puhul (osakaal 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%)



Indikaatorid ja sihttasemed

 

Mõjuindikaator: toetatud ettevõtete käibe muutus. Eesmärk iga ettevõtte puhul:
käibe kasv vähemalt 20% kahe aasta jooksul alates projekti lõppemisest.
Mõjuindikaator: piirkonna külastatavuse muutus (tegevuse 4 puhul). Eesmärk
kokku: piirkonna külastatavuse kasv võrreldes baasaastaga vähemalt 5% aastas.
Tulemusindikaator: ärimudelit uuendanud/jätkusuutlikkust parandanud
ettevõtete arv. Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 10 ettevõtet on uuendanud
ärimudelit/parandanud jätkusuutlikkust.
Väljundindikaator: uute/parendatud kohalikul ressursil baseeruvate toodete ja
teenuste arv. Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: piirkonnas on kokku 10
uut/parendatud toodet/teenust.

Meede 1.3. COVID-19 toetusmeede



Indikaatorid ja sihttasemed

 

Mõjuindikaator: toetatud projektide kasusaajate rahulolu. Eesmärk iga projekti puhul:
keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.
Tulemusindikaator: investeeringuobjektide püsikasutajate arv. Eesmärk iga projekti
puhul: minimaalselt 20 püsikasutajat nädalas objekti kohta.
Tulemusindikaator: uute/parendatud kogukonna jaoks oluliste teenuste kasutajate
arv. Eesmärk iga teenuse puhul: vähemalt 20 püsikasutajat.
 Väljundindikaator: uute/parendatud investeeringuobjektide arv. Eesmärk
strateegiaperioodiks kokku: 40 uut/parendatud investeeringuobjekti.
Väljundindikaator: uuenduslikel ühisüritustel osalejate arv. Eesmärk iga projekti puhul:
100 osalejat ühe ühisürituse kohta. 
Väljundindikaator: uute/parendatud kogukonna jaoks oluliste teenuste arv. Eesmärk
strateegiaperioodiks kokku: 10 uut/parendatud teenust. 

Meede 2.1. Kohalike traditsioonide hoidmine ja arendamine



Indikaatorid ja sihttasemed

 

Mõjuindikaator: toetatud projektide kasusaajate rahulolu. Eesmärk iga
projekti puhul: keskmine kasusaajate rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.
Tulemusindikaator: paranenud tegevusvõimalustega objektide kasutajate
arv. Eesmärk iga projekti puhul: minimaalselt 20 püsikasutajat nädalas objekti
kohta.
Väljundindikaator: ettevõtlikkuse arendamisele suunatud projektide arv
ning neis osalevate noorte arv. Eesmärk strateegiaperioodiks kokku: 10
projekti, kokku 300 osalevat noort. 
Väljundindikaator: noorte praktiliste oskuste arendamisele suunatud
projektide arv ning neis osalevate noorte arv. Eesmärk strateegiaperioodiks
kokku: 10 projekti, kokku 300 osalevat noort.

Meede 2.2. Noorte aktiviseerimine



Indikaatorid ja sihttasemed

 

Mõjuindikaator: võrgustike liikmete rahulolu. Eesmärk: keskmine võrgustike
liikmete rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.
Tulemusindikaator: toimivate koostöövõrgustike arv. Eesmärk: 8 toimivat
koostöövõrgustikku.
Väljundindikaator: võrgustikes osalevate organisatsioonide arv. Eesmärk
perioodi lõpuks: võrgustikes osaleb kokku 100 organisatsiooni. 

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine



Indikaatorid ja sihttasemed

 

Mõjuindikaator: võrgustike liikmete rahulolu. Eesmärk: keskmine võrgustike
liikmete rahulolu 5 palli skaalal vähemalt 4.
Tulemusindikaator: toimivate koostöövõrgustike arv. Eesmärk: 6 toimivat
koostöövõrgustikku.
Väljundindikaator: võrgustikes osalevate organisatsioonide arv. Eesmärk
perioodi lõpuks: võrgustikes osaleb kokku 200 organisatsiooni. 

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine



Edukat taotlemist!

 
Kadri Püü

TASi konsultant-projektijuht
kadri@tas.ee


