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4.1 - Eestisisene koostöö ja ühisprojektid  
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1. Projekti lühike sisukokkuvõte: 

Raplamaa Partnerluskogu viib ellu ühisprojekti, kus kaasatavad partnerid on Rapla 

maakonna ülesed organisatsioonid: Sihtasutus RAEK (Raplamaa Arendus- ja 

Ettevõtluskeskus), Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Külade Liit. Projektiga 

toetatakse ettevõtluse arengut, tutvustades seniseid kogemusi ning tunnustades juba tehtut. 

Edendatakse kogukonna liikumist ning kultuuri- ja noorsootegevuse arendamist. Toetatakse 

külaelu arendamist läbi tublide tegijate tunnustamise ja võimaluse vahetada kogemusi. 

Samuti toetab projekt üldist maaelu arendamist. 

2. Eesmärgid: 

1. Ettevõtluse arengu toetamine ning tunnustamine. 

2. Kogukonna- ja külaliikumise edendamine (sh tunnustamine), kultuuri-, noorsoo- ja 

sporditegevuse arendamise ning koostöövõrgustike tegevuse hoogustumine.  

3. Tutvuda teiste kogukondade, ühenduste, ettevõtjate kogemusega ja saada 

inspiratsiooni teiste tegemistest, et seda koha peal rakendada.  

4. Anda ülevaade LEADER 15 aasta tegevusest Raplamaal läbi erinevate valdkondade. 

 

Projekti kirjeldus 



Prioriteetsus kohaliku arengu seisukohalt: 

Projekt toetab järgmisi „Raplamaa Arengustrateegiaga 2035“ eesmärke:  

1. Loovusest pakatav kultuuriruum - Maakonnas toimub ja sünnib mitmeid tuntud ja 

säravaid kultuurivaldkonna ettevõtmisi, mida tuleb toetada. 

2. Mitmekesine ettevõtluskeskkond, kus toimetavad kõrget lisandväärtust tootvad 

ettevõtted. /…/ Ettevõtjatele järelkasvu ja tööjõu tagamine. Eesmärgiks on aktiivsete 

ja ettevõtlike inimeste olemasolu ja juurdevool maakonda ning toimivate ja loodavate 

ettevõtete edukaks tegutsemiseks vajalike tingimuste loomine. Tulevaste ettevõtjate 

suunamisega on vajalik alustada juba koolipingis – erinevad noorte ettevõtlikkust 

tõstvad programmid ja projektid. 

3. Jätkata tuleb maakonna /…/ üldist ettevõtlusteadlikkust tõstvate sündmuste 

korraldamist. 

4. Tõsta kohalike kogukondade aktiivsust paikkonna elu korraldamisel ja vabatahtliku 

töö populaarsust. Kodanikuühiskonna ja vabaühenduste aktiviseerumine ja areng on 

viimase paarikümne aasta jooksul olnud silmapaistev, aga samas jääme ikkagi veel 

palju maha nt Põhjamaadest, kus vabaühenduste roll on vägagi märgatav. 

Paikkondade elujõulisuse tagamises mängivad eriti olulist rolli kohalikud 

kogukondlikud ühendused, kes kannavad hoolt paikkonna arengu eest, korraldavad 

ühisüritusi, tegelevad kogukonnateenustega jne. 

5. Vajalik on laiem kogukondliku tegevuse ja vabaühenduste toetamine ning 

vabaühenduste tunnustamine. 

Projekt toetab Raplamaa Partnerluskogu strateegia järgmisi eesmärke: 

1. Kogukonna liikumise edendamine, kultuuri-, noorsoo- ja sporditegevuse arendamine 

ning koostöövõrgustike tegevuse hoogustumine. 

2. Aktiivne ja innovaatiline ettevõtlus, arenenud kohalik majandus ning kõrge tööhõive. 
3. Turvaline ja arenev laialdase ühistegevusega kogukond ning hoogustunud tegevusega 

mitmekülgsed koostöövõrgustikud. 
 

3. Projekti vajalikkuse põhjendus:  

Projekt on oluline, sest elavdab koostööd maakonnaüleste organisatsioonide vahel. Projektis 

tunnustatakse kohalikke ettevõtjaid, et innustada ka edaspidi maakonnas tegutsema ning 

näidata, et ettevõtjad on meie maakonda oodatud. Lisaks on projekt vajalik kultuuritegevuse 

ja kohalike traditsioonide toetamiseks. Samuti on projekt on vajalik küla- ja maaelu 

arendamise vaatevinklist – toetatakse nii tublide tegijate tunnustamist kui jagatakse 

omavahelisi kogemusi elu arendamiseks maapiirkonnas.  

4. Kogukonna ja partnerite kaasamine projekti:  

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Raplamaa Partnerluskogu, Sihtasutus RAEK (Raplamaa 

Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Külade Liit.  

Projekti on kaudselt kaasatud kogu Rapla maakonna elanikkond, mitmed tegevused on 

suunatud kõigile kohalikele inimestele.  

5. Uuenduslikkus ja kohaliku ressursi kasutamine: 

Projektis osalevad kohalikku elu koordineerivad maakondlikud organisatsioonid. Projekt 

toetab organisatsioonide vahelist sünergiat ja koostööd.  

6. Projekti mõju laiaulatuslikkus, kasusaajad:  

Kasu saavad kõik Raplamaa elanikud. Projektist saavad kasu eelkõige ettevõtjad; küla- ja 

maaelu arendamisega seotud inimesed; kultuuriharrastajad ja noored. Projekti raames 



tehtavad tegevused on oma mahult ja sihtrühmiti erinevad – suuremad üritused on avatud 

kõigile maakonna elanikele ja ka külastajatele.  

7. Projekti elluviiva organisatsiooni kirjeldus, kogemused samalaadsete projektide 

elluviimisel: 

Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu moodustati 2006. aastal. Tegevusgruppi 

kuuluvad üheksa Raplamaa piirkonda: Rapla, Kohila, Märjamaa, Vigala, Raikküla, Kehtna, 

Käru, Kaiu ja Juuru. 2020. aastal on tegevusgrupis 90 liiget. 

 

Tegevusgrupp on ka varem viinud ellu piirkonna arengule suunatud projekte. Perioodiks 

2014-2020 on välja töötatud tegevuspiirkonna arengustrateegia. Strateegia edukas 

rakendamine toimub koostöös liikmeskonna ja teiste tegevuspiirkonnas tegutsevate 

organisatsioonidega. 

 

Projektimeeskonna moodustab MTÜ tegevpersonal – tegevjuht ning arendusjuht-

projektinõustaja. Mõlemad omavad kogemusi projektide elluviimisel ja aruannete esitamisel. 

Üheskoos jälgitakse ajakava ning kaasatakse tegvuste läbiviimiseks kohalikke 

organisatsioone ja aktiivseid kogukonna liikmeid.  

 

8. Projekti jätkusuutlikkus: 

Projekt ei eelda otseseid jätkutegevusi, kuid rahaliste vahendite olemasolul plaanitakse 

kujunenud traditsioone jätkata. Projekti raames loodud uus kvaliteet jääb kestma aastateks – 

jätkub loodud koostöö. 

 

9. Projekti tegevuste kirjeldus (tegevused, ajakava, vastutajad jne) 

Projekti toel toimuvad järgmised sündmused: 

1. maakonna ettevõtjate tunnustamisüritus 2021 ja 2022 (vastutab Sihtasutus RAEK); 

2. Raplamaa laulu- ja tantsupidu 2021 (vastutab Raplamaa Omavalitsuste Liit); 

3. maakonna külade tunnustamine 2021 ja esindus Eesti Maapäeval 2021 (vastutab 

Raplamaa Külade Liit); 

4. küla- ja maaeluga seotud kogemus ja õppereisid teistesse LEADER 

tegevuspiirkondadesse 2021 (vastutab Raplamaa Külade Liit); 

5. ühiste kogemuste jagamine maaelu arendamise seminaril 2021 (Raplamaa 

Partnerluskogu tegevus 15a Raplamaal) (vastutab Raplamaa Partnerluskogu). 

 

 

 

 


