
Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 59 
“Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse 
ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja 
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KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE 

STRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMISE 
TEGEVUSKAVA  

 
1. Mittetulundusühing 
1.1. Mittetulundusühingu nimi  
1.2. Mittetulundusühingu 

registrikood            
1.3 Mittetulundusühingu esindaja 

ees- ja perekonnanimi 
Eesnimi 
 

Perekonnanimi 

 
2. Strateegia väljatöötamise lühikirjeldus, sealhulgas valitud põhisuunad vastavalt nõukogu 
määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud telgedele. 
(umbes 50 sõna) 
 
 
 
 
 
 
3. Kohaliku tegevusgrupi kirjeldus 
3.1 Kohaliku tegevusgrupi juhatuse liikmete kogemuse kirjeldus ja juhul, kui kohalikul  

tegevusgrupil või tema liikmetel on asjakohane kogemus riigieelarvelistest, sealhulgas 
Euroopa Liidu vahenditest antava toetuse taotlemisel ja toetuse abil tehtava tegevuse  
elluviimisel. 

  
3.2 Kohaliku tegevuspiirkonna ühtsuse kirjeldus. Miks kohalik tegevusgrupp moodustati sellel 

territooriumil? Milles seisneb kohaliku tegevusgrupi ühtne majanduslik, kultuuriline ja 
sotsiaalne huvi ning geograafiline ühtsus.  

  
3.3 Kohaliku tegevusgrupi struktuuri ja haldamise kirjeldus, partnerluspõhimõtte tagamine ja 

mitmesektorilisus. Kavandatav töötajate arv, nende töökoormus, ülesanded, tööruumid, 
juhatuse töökord ja piirkonna teavitamine. 

  
3.4 Kohaliku tegevusgrupi tasandil kogu tegevuspiirkonna ja erinevate elanikegruppide 

kaasamine. Vähem aktiivsete elanikegruppide kaasamine ja kohaliku tegevusgrupi poolt 
neile suunatud tegevuste kirjeldus.  

  
3.5 Kohaliku tegevusgrupi majanduslik elujõulisus ja kavandatavate tegevuste jätkusuutlikkus. 

Kuidas Leader-meetmest saadud toetusega tehtud tegevusi või investeeringuid kavandatakse 
edaspidi hallata.   



  
3.6 Rahvusvaheline ja piirkondlik koostöö tegevuskavas. 

  
 

4. Kavandatavad tegevused ja ajakava 
4.1 Ajavahemik  Tegevus 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
5. Eelarve ning ajakava ja kavandatavate tegevuste kirjeldus 1 (sh tegevuste oodatavad 

tulemused, omavahelised seosed jm) 
  

 



STRATEEGIA VÄLJATÖÖTAMISE EELARVE 
 

Omafinantseering3Jrk    Tegevus Kogusumma Taotletav 
toetussumma2 Summa Allikas 

1. Personalikulud 
1.1  ...     
1.2   ...    
1.3   …    
2. Üldkulud 
2.1 ….     
2.2   …    
2.3   …    
3. Kontori ehitamise ja parendamise kulud 
3.1  ….     
3.2   …    
3.3   …    
4. Sõidukulud 
4.1  …     
5. Kontoritehnika ja mööbli soetamise kulud 
5.1  …     
5.2   …    
5.3   …    
6. Koolituse, seminari ja infopäeva korraldamise kulud 
6.1  …     
6.2   ...    
6.3   …    
7. Infomaterjali koostamise ja väljaandmise kulud 
7.1  ...     
7.2   …    



7.3   ….    
8. Veebilehe loomise, haldamise ja arendamise kulud 
8.1  ….     
8.2   …    
8.3   …    
9. Uuringu ja teenuse tellimise kulud 
9.1  …     
9.2   …    
9.3   …    
10. Eksperthinnangu tellimise kulud 
10.1  …     
10.2   …    
10.3   …    
11. Seminaril, konverentsil, messil või õppereisil osalemise kulud4

11.1   …    
11.2   …    
11.3   …    
12. Kohaliku tegevusgrupi korraldatava rahvusvahelise ürituse kulud 
12.1   …    
12.2   …    
12.3   …    
13. Stipendiumi maksmise kulud     
13.1 …     
13.2   …    
13.3   …    
1–13 Kokku 
 

  

 
 

  
__________________________         



(allkiri) 
___________________________ 

(kuupäev, kuu ja aasta) 

(taotluse esitaja ees- ja perekonnanimi)  
 
–––––––––––––––––––––––– 
1 Selgitused eelarve tabeli punktide 1–13 kohta. 
2 Omafinantseeringu suuruse arvutamiseks lahutatakse kogusummast taotletava toetuse summa. 
3 Investeeringuobjektidelt, tegevuste korraldamisest ja muudest tuludest laekuv summa arvestatakse kohaliku tegevusgrupi omafinantseeringuna, mis märgitakse eelarvesse. 
Väljamakstava toetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest laekunud summa, mis ületab eelarves märgitud omafinantseeringu. 
4 Real 10 tuua välja ka koostöö arendamise raames kingituste kulud. 
 

 

 

Toivo Nõvandi 
Toiduohutuse asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
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