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KOHALIKU TEGEVUSGRUPI TOETUSE 

STRATEEGIA RAKENDAMISE  
RAKENDUSKAVA  …….. aastaks 

 
Mittetulundusühing 

Mittetulundusühingu nimi  
Mittetulundusühingu 
registrikood            

 
A. Kohaliku tegevusgrupi ülalpidamiskulude eelarve  

Omafinantseering2Jrk  Tegevus Kogusumma  Taotletav 
toetussumma1 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 kulud3

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   …    
14. Mootorsõiduki liisimise või ostmise kulud 
14.1  …     
15. Reklaammaterjali väljaandmise kulud 4

15.1  …     
15.2   …    
15.3   …    
1–15 Kokku 
 

  

 
 
B. Strateegia meetmete rakendamise eelarve 

16. Kohaliku tegevusgrupi strateegia meetmete elluviimine 
Omafinantseering Jrk Strateegia meetme nimetus Kogusumma  Taotletav 

toetussumma 
Selle 
telje 
number, 
millest 
finantse
eritakse 
5

Summa Allikas 6

16.1       
16.2       
16.3       
16.4       



16.5       
16 Kokku 
 

  

 
Telje number Taotletav toetus 

I telg  
II telg  
III telg  

Kokku  
 
 

1–16 Kokku 
 

  

 



C. STRATEEGIA MEEDE 7

 
1. Meetme nimetus 
 
2. Meetme eesmärk 
 
 
 
3. Toetatavad tegevused 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Meetme sihtgrupp 
 
 
 
 
5. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus. Toetatavad tegevused 
ja nende seos strateegiaga  
 
 
 
 
6. Viide teljele, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine 
enim kaasa aitab 
 
7. Viide nõukogu määruses (EÜ) nr 1698/2005 toodud artikli numbrile, mis 
käsitleb asjaomast meedet, ning meetme kood komisjoni määruse (EÜ) nr 
1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu 
Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 
74–84), lisa II kohaselt. 
 
 
 
8. Viide arengukava meetmele juhul kui strateegia meede sellega kattub 
 
9. Saavutatavad indikaatorid ja sihttasemed 
 
 
 
10. Nõuded taotlejale ja toetuse saajale 9



 
 
 
 
 
 
11. Maksimaalsed toetussummad ja –määrad 
 
 
 
 
 
 
Rakenduskava on vastu võtnud kohalik tegevusgrupp 10 ………….........………….... 
...…………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
        

 
__________________________ 
(allkiri) 
___________________________ 

(kuupäev, kuu ja aasta) 

(rakenduskava esitaja ees- ja perekonnanimi)  
 
 
–––––––––––––––––––––––– 
1 Omafinantseeringu suuruse arvutamiseks lahutatakse toetuse kogusummast taotletava toetuse summa. 
2 Investeeringuobjektidelt, tegevuste korraldamisest ja muudest tuludest laekuv summa arvestatakse kohaliku 
tegevusgrupi omafinantseeringuna. Väljamakstava toetuse summast arvestatakse maha nimetatud tuludest 
laekunud summa, mis ületab taotluse eelarves märgitud omafinantseeringu. 
3 Real 11 tuua välja ka koostöö arendamise raames tehtavate kingituste kulud. 
4 Real 15 märkida ka reklaamkingituste kulud. 
5 Integreeritud strateegia meetme korral märgitakse selle telje number, mille rahalise osakaal on meetmes kõige 
suurem. 
6 Omafinantseeringu allikas märkida juhul, kui selle meetme raames saab toetust taotleda ainult kohalik 
tegevusgrupp. 
7 Osa C koostatakse iga strateegia meetme kohta eraldi.
8 Märkida, kas strateegia meede võib sisaldada ka investeeringuid. 
9  Nimetada dokumendid, mida taotleja peab esitama. 
10 Nimetada rakenduskava vastu võtnud organ ja rakenduskava vastuvõtmise aeg 
 
 
 
 Toivo Nõvandi 

Toiduohutuse asekantsler 
kantsleri ülesannetes 
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