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Kaasfinantseeringu tagamine Jõgevamaa PATEE tugiprogrammi 2018-2019 tegevuste
elluviimiseks
11. jaanuaril 2017 jõustus Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2017 määrus nr 5 „Pajusi valla,
Puurmani valla, Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine” muutmine”. Määruse alusel moodustus 21. oktoobril 2017 Põltsamaa
linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus –
Põltsamaa vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemislepingu punkti 4.7
alusel kasutatakse kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
Põltsamaa valla põhimääruse kehtestamiseni ühinenud Põltsamaa linna sümboolikat.
SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus on esitanud 20. novembril 2017 Põltsamaa
Vallavalitsusele taotluse kaasfinantseeringu tagamiseks Euroopa Liidu Regionaalarengu
Fondi programmi „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
tugiprogrammide elluviimiseks perioodil 2017 – 2023“ esitatavale projektile „Jõgevamaa
ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasvatamine ning turismiturundus“ (nimetatud ka kui PATEE
tugiprogramm 2017 – 2018).
Toetuse andmise eesmärk on ettevõtlusaktiivsuse ja tööhõive kasv ning noorte
ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine, täiendades vastavaid üleriigilisi toetusmeetmeid ja
arvestades maakonna eripära ning huvigruppide vajadusi. Elluviidavate projektide tegevuse
tulemusel saavad kasu kõik maakonna piirkonnad ja haldusüksused, ettevõtted,
haridusasutused ja elaniku.
EL poolne toetus on 84% ning omafinantseering 16%, mis jagatakse võrdselt kolme
Jõgevamaa omavalitsuse (Jõgeva, Mustvee ja Põltsamaa vald) vahel. PATEE tugiprogrammi
2017 – 2018 koos omafinantseeringute jagunemisega kinnitas Jõgevamaa Omavalitsuste Liit
juhatuse otsusega 9. novembril 2016 nr 34 taotletav PATEE projekti kaasfinantseeringu
tagamise otsustamine.
Otsus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel
ning võttes arvesse SA Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskuse poolset taotlust.
1. Garanteerida sihtasutuse Jõgevamaa Arendus-ja Ettevõtluskeskus poolt elluviidava
PATEE tugiprogrammi 2018 – 2019 projektide kaasfinantseering Põltsamaa valla
eelarvest summas kuni 8280 eurot.

2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama
õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide
Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud
korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu
Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
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Otsuse eelnõu koostamise lisamaterjalid:
1. JAEK poolne kaasfinantseeringu taotlus;
2. PATEE 2017-2018 projekti taotlus.
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