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KÜLADE UUENDAMISE JA ARENDAMISE INVESTEERINGUTOETUS
Piirkondliku arengukava lühikokkuvõte
A-osa. Üldandmed
Andmed taotleja kohta
1.

Taotleja nimi

Grupp

2.

Taotleja
või
esindaja
eesperekonnanimi

3.

Taotleja või tema esindaja
isikukood

4.

Taotleja kontaktandmed

4.1.

Maakond

4.2.

Vald/linn ja postiindeks

4.3.

Küla, alev, alevik, vallasisene
linn

4.4.

Tänav
ja
korterinumber

4.5.

Telefon, faks, e-post

tema Eesnimi
ja

maja

Perekonnanimi

ja

Investeeringuobjekti nimetus
5.

Üldandmed piirkondliku arengukava kohta
6.

Selle küla, alevi, aleviku või
linna nimi, mida piirkondlik
arengukava hõlmab

7.

Piirkondlik
arengukava 2
kehtib alates aastast

0

0

8.

Piirkondliku
arengukava 2
koostamise aasta

0

0

kuni aastani

2

0

9.

Piirkondliku
arengukavaga
hõlmatud elanike arv

Piirkondliku arengukava koostamise protsessi kirjeldus
10.

Piirkondliku arengukava koostamiseks peetud koosolekute arv

11.

Piirkondliku arengukava koostamisel osalenud elanike arv

12.

Piirkondliku arengukava koostamise kirjeldus

Kaart ja asendiplaan

B-osa. Piirkondlik arengukava
Arengukavaga hõlmatud maapiirkonna üldine kirjeldus
1.

Maapiirkonna paiknemise kirjeldus, sh asend maakonnas ja vallas, kaugus vallakeskusest
või lähemast väikelinnast, maakondliku või üleriigilise tähtsusega teedest

2.

Maapiirkonna looduslike olude kirjeldus, sh veekogude, metsade, maastiku, kaitsealade
või kaitstavate objektide kirjeldus

3.

Maapiirkonna majanduslike olude kirjeldus, sh teave olemasolevate töökohtade ja
ettevõtjate kohta

4.

Maapiirkonna infrastruktuuri olude kirjeldus, sh tehniline infrastruktuur (teed,
transpordivõimalused) ja sotsiaalne infrastruktuur (koolid, raamatukogud, laste ja vanurite
hooldusasutused jne)

5.

Maapiirkonna elanikkonna vanuseline ja sooline jaotus.

6.

Muu üldine teave maapiirkonna kohta.

Piirkondliku arengukavaga hõlmatud maapiirkonna arengueeldused
7.

Maapiirkonna eelised (tugevused)

8.

Maapiirkonna puudused (nõrkused)

9.

Maapiirkonna areng (võimalused)

10.

Maapiirkonna areng (ohud)

Maapiirkonna arengu strateegia ja tegevuskava
11.

Arengu eesmärgid

12.

Eelisarendatavate valdkondade loetelu tähtsuse järjekorras, alates kõige tähtsamatest

13.

Eelisarendavate valdkondade arendamise tulemusel saavutatava tulemuse lühikirjeldus
punktis 12 märgitud loetelu alusel

14.

Tegevuskava punktis 12 märgitud valdkondades arengut võimaldava või tagava tegevuse
elluviimiseks piirkondliku arengukava kehtimise ajal

14.1
Aasta

2 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2 0

Ants Noot
Kantsler

14.2 Asjakohaste tegevuste või kavandatavate
investeeringuobjektide loetelu aastate kaupa

14.3 Kavandatav
rahastamisallikas või
rahastamisallikate loetelu
aastate kaupa

