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Piiriveere Liider infoleht
Veebruar 2017
Hea infolehe lugeja!
Alanud aasta on täie hoo sisse saanud ja üllatusega avastame, et oleme juba ühe kuu võrra
lähemal järgmisele aastavahetusele… Aina lähemale jõuab ka selle aasta esimene taotlusvoor.
Veel on aega registreeruda infopäevadele ja nööbist kinni haarata meetmenõustajatel!
Millest tuleb aasta esimeses infolehes juttu? Veebruari lõpus avaneb uus taotlusvoor ja seoses
sellega tuletame veelkord meelde muudatused taotlemisel. Anname ülevaate 2016. aasta II
taotlusvooru projektide hindamisest, üldkoosoleku poolt kinnitatud projektidest ning MTÜ
Piiriveere Liidri osalemisest Peipsi Järvefestivali koostööprojektis. Taaselustatud saab rubriik,
kus palume taotlejatel tutvustada oma edukalt elluviidud projekte. PS! Infolehes jagab
taotlejatele hüva nõu PVL meetmenõustaja!
Head lugemist!

AVANEB 2017. AASTA I TAOTLUSVOOR
MTÜ Piiriveere Liider võtab vastu projektitaotlusi 2017. aasta I taotlusvooru 27. veebruarist 15. märtsini. Toetust on võimalik taotleda kõigist kolmest meetmest. Infot taotlemise kohta saab
www.piiriveere.ee, kust leiab ka meetmenõustajate kontaktid, kes jagavad hüva nõu taotluste
koostamisel ja esitamisel.
Taotlejatele toimuvad infopäevad:
- 15. veebruaril kell 16.00 Värska Kultuurikeskuses. Registreeru infopäevale siin.
- 17. veebruaril kell 16.00 Meremäe vallamajas. Registreeru infopäevale siin.
Aktiivset infopäevadest osavõttu ja jõudu projektide koostamisel!

http://www.piiriveere.ee/kirjad/102/
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2017.

AASTA

TOOB

OLULISED

MUUDATUSED

22. septembril kinnitas MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek 2017. aasta rakenduskava
muudatused, mille kohaselt muutuvad alates 2017. aastast projektitoetuse taotlemise nõuded.
Muudatused on järgnevad.
Meede 1
Aastast 2017 ei ole toetatavate tegevuste nimekirjas enam eraldi tegevusena lairiba
infrastruktuuri rajamist.
Meede 1 ja 2
Aastast 2017 ei pea enam MTÜ Piiriveere Liiderile koos projektitaotlusega esitama ehitusluba
ega projekteerimistingimusi. Ehitusluba ja projekteerimistingimused peavad taotlejal
sellegipoolest projekti ellu viies olemas olema ja seda kontrollib maksetaotluse esitamisel ka
PRIA.
Meede 1, 2 ja 3
Aastast 2017 ei pea enam MTÜ Piiriveere Liiderile koos projektitaotlusega esitama
hinnapäringuid ega hinnapakkumisi. Taotleja esitab projektitoetuse taotluse eelarvepõhiselt taotlusele lisatakse detailne eelarve. Paneme taotlejatele südamele, et Leader määruse
nõuetele vastavad hinnapäringud ja -pakkumused peavad taotlejal sellegipoolest olemas olema,
sest pärast projekti elluviimist tuleb need esitada koos maksetaotlusega PRIA-le. Seega peavad
hinnapäringud ja –pakkumused kindlasti olemas olema ning vastama ka Leader määruse
nõuetele, lihtsalt esitada ei tule neid mitte taotlust esitades, vaid vastavat kulu deklareerides.
Täpsem info taotlemise kohta www.piiriveere.ee.

ÜLEVAADE 2016. A II VOORU PROJEKTIDE HINDAMISEST
MTÜ Piiriveere Liideri 2016. aasta II taotlusvooru projektitaotluste vastuvõtuaeg oli 01.-15.
november 2016. Hindamiskomisjon külastas 19. detsembril 2016 kokku 13 projektitaotlejat,
kelle taotlusega kohapealseks tutvumiseks olid hindamiskomisjoni liikmed eelnevalt soovi
avaldanud.
04. jaanuaril toimus Räpina Vallavalitsuse volikogu saalis projektitaotluste hindamine ja
http://www.piiriveere.ee/kirjad/102/
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paremusjärjestuse ettepaneku koostamine ühingu
juhtimisorganitele (juhatus, üldkoosolek). Ülevaadet
paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamise kohta saab
lugeda altpoolt.

Foto: Piusa Jaamahoone eksterjöör
(paikvaatlus)
2016. aasta II taotlusvooru projektitaotluste
paremusjärjestuse ettepanku kohta saab
teavet piiriveere@piiriveere.ee. Täiendavaid selgitusi hindamise osas annab hindamiskomisjoni
esimees Silver Hüdsi (silverhudsi@gmail.com, tel 529 9190).
Foto: Hindamiskomisjoni koosolek Räpinas

PIIRIVEERE LIIDER OSALEB PEIPSI JÄRVEFESTIVALI KOOSTÖÖPROJEKTIS
19. jaanuaril toimus Räpina hotellis MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse koosolek, millele järgnes
üldkoosolek ja traditsiooniline jaanuarikuine arenguseminar.
Lisaks 2016. aasta II taotlusvooru paremusjärjestuse ettepanekule kinnitati üldkoosoleku
otsusega ühingu osalemine MTÜ Peipsimaa Turism koordineeritavas Peipsi Järvefestivali
2017 ja 2018 koostööprojektis, milles osalevad peale Piiriveere Liidri Peipsi-Alutaguse
Koostöökoda, Jõgevamaa Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja Tartumaa
Arendusselts. Peipsi Järvefestival on
mööda Peipsi sadamaid järve põhjaotsast
lõunasse kulgev kultuuridessant, mis näitab
külalistele Peipsi järve tavapärasest märksa
põnevamal moel. Kultuurilaadungiga laevad
saabuvad festivali kestel iga päev uude
sadamasse, kus terve päeva kestel viiakse
läbi erinevaid Peipsi järve kultuuripärandit
ja loodust ning Eesti pärimusmuusikat
tutvustavaid õpitubasid, laevasõite ja
kontserte. Peipsi Järvefestival toimub sel
aastal 6.-15. juulil 2017. Ürituse kohta saab
lisainfot siit.
Foto: MTÜ Piiriveere Liideri juhatuse
koosolek Räpinas
Üldkoosolekule järgnes arenguseminar. Veel enne arenguseminari oli huvilistel võimalus
aktiivseks tegevuseks Kaurimäe lumetuubimäel. Arenguseminari keskseks teemaks oli ühingu
enda algatatava koostööprojekti idee leidmine, mida ellu viia koostöös mõne teise LEADER
tegevusgrupiga kas Eestist või ka välisriikidest. Arenguseminaril võeti arutlusele ideevooru
laekunud koostööideed, millele seiminari jooksul lisandus täiendusi. Edasi jätkatakse väljakäidud
ideede täpsemat formuleerimist. Jätkuvalt on võimalik ka uute ideekavandite esitamine.
Koosolekute kogu päevakorra leiab siit.

2016.

AASTA

http://www.piiriveere.ee/kirjad/102/
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Foto: MTÜ Piiriveere Liideri arenguseminar
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PROJEKTITAOTLUST
Piiriveere Liider kinnitas 2016. aasta II
taotlusvoorus
paremusjärjestuse
ettepanekuga toetada 28 projektitaotlust
kogusummas
403
869,91
eurot
arengustrateegia kõigi kolme meetme
raames.
2016. aasta II taotlusvooru oli taotluste
vastuvõtt avatud 1.-15. november. Kokku
esitati tähtaegselt 51 projektitaotlust, millest
üks annulleeriti tehnilise hindamise käigus taotleja poolse avalduse alusel. Hindamiskomisjonile
saadeti sisuliseks ehk hindamiskriteeriumitele vastavuse hindamiseks 50 projektitaotlust toetuse
summas ligi 794 tuhat eurot.
19. jaanuaril kogunes MTÜ Piiriveere Liideri
üldkoosolek, et vastavalt hindamiskomisjoni
ettepanekule projektitaotlused kinnitada või
kinnitamata jätta. Kuna rakenduskava
meetmete eelarve oli piiratud, said esitatud
50 projektitaotlusest toetuse 28 taotlust
kogusummas 403 869,91 eurot. Kinnitatud
taotluste arv ja toetuse summad jagunesid
2016. a II taotlusvoorus rakenduskava
meetmete vahel järgnevalt:
Foto: MTÜ Piiriveere Liideri üldkoosolek Räpinas
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine: 16 taotlust summas 116 013,70 eurot.
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine: 10 taotlust summas 250 735,72 eurot.
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine: 2 taotlust summas 37 120,49 eurot.
Kinnitati 15 kolmanda sektori projekti, üheksa ettevõtlusprojekti ning nelja kohaliku omavalitsuse
poolt esitatud projekti toetamine. Piiriveere Liider on esitanud PRIA-le ettepaneku
projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta.
PRIA teeb lõplikud projektitaotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 60 - 90
tööpäeva jooksul.

MEETMENÕUSTAJA ANNAB NÕU
MUUTUVA HOMSE VAJADUSED
Leader programmi roll on piirkonna arengu suunamine, toetamine, algatamine,
innustamine, võimaluste kasutamine.
„Mul on juba ammu IDEE!“ – see on muusika meetmenõustaja kõrvadele. Olen ka ise loomult
ideede generaator ja tean oma elukogemustest, et idee ei pea olema alati reaalselt ellu viidav.
See võib olla soov teha midagi sellist, mida sa varem teinud pole. Ideed võivad tekkida
igasugustes olukordades, oluline on need kõik kirja panna või vähemalt meelde jätta. Ideedest
võib nimekirja koostada, et siis neid õigel ajal need ellu viima hakata. Piiriveere Liider
piirkonna edulood ongi alguse saanud headest ideedest.
Inimese tegevuse algallikaks on VAJADUSED, mis panevad neid tegutsema kindlas suunas
ning stimuleerivad mõtlemist ja tahet. Kui inimesel on rahuldatud esmase tasandi vajadused, siis
hakkavad inimest motiveerima hierarhia järgmised vajadused nagu kuulumine mõnda
ühendusse ja ühtekuuluvustunne, sõltumatus ja saavutused ning tunnustamine ja tähelepanu.
Vajaduste põhjal tekkivad motiivid, mis moodustavad üldise aktiivsuse ja tahtmise midagi teha,
muuta või muutuda ehk kokkuvõtvalt motivatsiooni. Seda saab nimetada ka eneseteostuse
vajaduseks, arenguks. Arengu nimel tuleb tegutseda targalt. Piisavad teadmised ja oskused,
aktiivsus, loovus ning algatusvõime aitavad inimestel leida võtme tulevikku…. Soodne
elukeskkond arendab inimeste loovust ja annab kindlustunde tulevikuks. Peame arvestama
http://www.piiriveere.ee/kirjad/102/
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muutuva homse vajadustega.
Kui idee on olemas ja vajadused
kaardistatud, siis on õige aeg kirjeldada
PROBLEEMI, mis on lahendust vajav
keeruline küsimus või ülesanne. Probleemi
lahendamise sammud saab reastada
järgmiselt: probleemi mõistmine, probleemi
defineerimine,
probleemi
lahendamise
strateegia, materjalide kogumine, vajalike
ressursside kindlaks määramine. Probleemi
lahendamise tsükkel ei pea sugugi lõppema
ühe astmega. Ühe probleemi lahendamisel
võib tekkida ka uus probleem, mis vajab
jälle lahendamist.
Järgmise sammuna saab püstitada eesmärgi. EESMÄRK on see, mille pool püüeldakse,
eesmärgi saavutamiseks pingutatakse, ületatakse raskusi ja võetakse vastutus selle eest, mis
välja tuleb. Eesmärgid motiveerivad inimest tegutsema ja eesmärkidel on tähtajad. Eesmärkide
püstitus peab olema positiivne ja motiveeriv. Eesmärki sõnastades võiks toetuda SMART
reeglile:
Spetsiifiline → arusaadav ja tulemusele suunatud
Mõõdetav → saan hästi aru, kas olen eesmärgini jõudnud
Ajastatud → tean, millal tahan eesmärgini jõuda
Realistlik → saavutatav ega jää vaid unistuseks
Täpne → sõnastan täpselt, ei valgu laiali
Eesmärke võib olla suuremaid ja kaugemaid. Lõppeesmärgi võiks väikesteks tükkideks jagada,
sest väikeste eesmärkide täitmine annab inimesele eduelamuse, hea enesetunde ja motiveerib
neid uue eesmärgi nimel edasi tegutsema. Väikeste eesmärkide täitmine viib ettevõtmise
kiiremini lõppeesmärgini.
Olgem siis valmis arvestama muutuva homse vajadustega, kasutagem Leader programmi
võimalusi ning toetagem ja innustagem üksteist! Motiveerivaid edulugusid homsesse!
Viivika Kooser
PVL meetmenõustaja

PROJEKTITAOTLEJA KOGEMUSED
Nüüdsest hakkame taas teieni tooma projektitaotlejate rubriiki, kus oleme palunud taotlejatel
tutvustada oma elluviidud projekte ning jagada kogemusi taotlemisel ja projektide elluviimisel.
Käesolevas infolehes palusime SA Räpina Inkubatsioonikeskuse juhatajal Leo Kütil anda
ülevaade 2016. aasta I taotlusvooru projektist, millega soetati Räpina loomemaja helistuudiosse
helitehnika.
Kuidas on kulgenud helistuudio töö käivitamine - ideest teostuseni?
„Valmidus helisalvestamiseks on Räpina loomemajal sobiliku ruumi näol olnud aastast 2012, mil
hoone rekonstrueerimisega valmis summutatud seintega helisalvestamise ruum. Loomemaja
tegevuse käivitamisele järgnes aga periood, mil ei olnud võimalusi toetuse taotlemiseks. Kuigi
helistuudio ideed on järjepidevalt toetanud ka Räpina Vallavalitsus, ei saa vald sellistele
investeeringutele lõpmatuseni õlga alla panna. Rahastamisvõimaluste piiratuse tõttu veniski
helistuudio töö käivitamine pikale. Oli ju isegi inimene, kes helitehnikuna stuudios tööle hakkab,
leitud pikalt enne taotluse esitamist MTÜ Piiriveere Liidrile. Käesolevalt võin öelda, et helistuudio
töö on edukalt käima lükatud - tänaseks päevaks on kolm salvestust tehtud ning paar salvestust
on veel pooleli.“
Millised on olnud kogemused projekti kohapealsete kontrollidega?
„Millegipärast kardetakse kontrolle ja päringuid, mida aga ei tasu teha – iga inimene teeb oma
http://www.piiriveere.ee/kirjad/102/
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tööd ja nii ka PRIA ametnikud. Projekti
elluviimise järgse PRIA paikvaatluse ja
täiendava
järelkontrolli
(sattusime
valimisse, kus juba PRIA toetuse kätte
saanud projekte veel kord üle vaadatakse)
põhjal võin öelda, et PRIA ametnikud
käituvad väga professionaalselt ja teevad
oma tööd põhjalikult. Koostöö nendega oli
väga meeldiv. Muidugi on oluline, et
taotluse koostamisel ja elluviimisel järgitaks
täpseid nõudeid. Selles osas soovitan
tõsiselt suhelda meetmenõustajatega. Kuna
SA
Räpina
Inkubatsioonikeskus
on
riigihanke
kohustuslane,
siis
pidime
helitehnika hankimisel järgima lisaks ka
riigihangete seaduses esitatud nõudeid, mille täitmisesse PRIA väga tõsiselt suhtub. Kindlasti
peab projektijuht tagama, et projektiga seotud dokumendid oleksid korrektselt säilinud ja et
taotleja raamatupidamises oleksid kõik nõuded täidetud. Meie ootame igatahes kontrolli 5 aasta
jooksul meeleldi tagasi, mil tuleb nõuete järgselt tagada helitehnika sihipärane kasutus ja
säilitamine.“
Kuuldavasti viite läbi MTÜ Piiriveere Liiderist toetuse taotlemise koolitust. Millised on olnud
muljed koolituse läbiviimisel?
„SA Räpina Inkubatsioonikeskus on tõesti
läbi viimas projektitaotluse koostamise
koolitust, mille raames valmib igal
koolitataval
MTÜ
Piiriveere
Liideri
taotlusvooru
esitamiskõlbulik
projekt.
Koolitusele registreerus tubli 19 osalejat ja
sellise osalemise aktiivsuse üle on väga
hea meel. Siinkohal teeb meele nukraks
koolitusel osalevate MTÜ-de vähesus.
Vähene aktiivsus on seotud sellega, et
MTÜ-del puuduvad rahalised vahendid, et
maksta projekti tegevused esiti omast
taskust
kinni
tuleb
ju
pärast
kuludeklaratsiooni
esitamist
toetuse
laekumist PRIAS-st pikalt oodata. Sageli
võib tekkida küsimus, kas seda raha sealt üldse tulebki? Kas viin projekti ikka vastavalt nõuetele
ellu? Pole arusaadav, miks sellist projekti üldse ellu tahetakse viia. Peab ikka olema veendunud,
et konkreetset projekti on vaja ja see viiakse ka korrektselt ellu. Tihtipeale pannakse kogukonna
või projektijuhi isiklik raha mängu. Sellisel juhul ei saa ju kaheldagi, kas tehakse õiget asja ja kas
ka vastavalt nõuetele. Sellel teemal võiks veel pikalt rääkida…“
Kas lisaks eelnevale on veel soovitusi teistele taotlejatele?
„Loomulikult kirjutatakse projektitaotlus selleks, et millekski raha saada, aga ei tohiks sattuda
masendusse, kui loodetud toetust ei saada. Tuleks otsida teisi rahastamise võimalusi või
olemasolev taotlus kriitilise pilguga üle vaadata ja minna „teisele ringile“. Näitena võib tuua
Räpina Vallavalitsuse projekti, millega loodame Räpina loomemaja ja Sillapää lossi ühendada
valguskaabliga, et võimaldada interneti vajaduspõhine kasutamine. 2016. aasta I taotlusvoorus
sai nimetatud projekt tegevusgrupilt mitterahastamise otsuse. Projekti täiendamisel ja uuesti
esitamisel II taotlusvooru saadi aga tegevusgrupi heakskiit ja käesolevalt oodatakse PRIA
lõplikku otsust. Nii et julget pealehakkamist!“
Fotod: Räpina loomemaja helistuudio

ÜLEVAADE 2016. AASTA I VOORU PROJEKTIDE ELLUVIIMISEST
2016. aasta I taotlusvooru esitatud projektidest on lõplikult ellu viidud kaks - lisaks SA Räpina
Inkubatsioonikeskusele on oma projekti lõpuni viinud Seto Sepp Raivo Jänesmägi, kes soetas
http://www.piiriveere.ee/kirjad/102/
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toetusega sepatööks vajaliku löökvasara.
Kokku on oma projektitaotluses kavandatud
tegevused lõplikult ellu viinud kaheksa
taotlejat, nendest kuue väljamaksetaotlused
on PRIA menetluses.

ADAPTER ÜHENDAB TEADUSE JA
ETTEVÕTLUSE

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust
oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd
olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee.
ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste
ja arendusvõimaluste juurde. Vaata lähemalt aadressil www.adapter.ee.
Jälgi sündmusi meie kodulehe kalendrist siin!
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