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Meede 3 Kogukonna edendamine 

 

Meetmeleht 

Muudan strateegia meetmelehte: JAH. Vastavalt määruse „Kohaliku tegevusgrupi ja 

LEADER-projektitoetus“ muudatustele on muudetud projekti läbiviimise aega: vähemalt üks 

aasta. Muudetud on lubatud taotlejad: MTÜd ja kohalik tegevusgrupp ja maksimaalne toetuse 

määr: MTÜdele kuni 5 000 eurot ning kohalikule tegevusgrupile kuni 15 000 eurot. 

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: 

Ühiskondliku arengu tulemusena on kasvanud külaliikumise ning kodanikeühenduste 

osatähtsus. Vajalik on kogukondade tugevdamise ning kogukondliku ühistegevuse arendamise 

toetamine. Kogukonna edendamise toetamist vajavad alad on kultuuritöö, piirkondliku käsitöö- 

ja teiste pärimuslike traditsioonide elavdamine, noorsoo kaasamine kogukonna ellu, 

tervisedendus, s.h. sporditegevus, turvalisuse tugevdamine. Oluline on kohaliku eripära 

kasutamine. Igati vajalik on toetada kohaliku valitsemise tava edendamist kogukonna, 

omavalitsuse ja ettevõtjate ühistöö kaudu 

 

Strateegia meetme eesmärk: 

Kohaliku tegevusgrupi piirkonnas on kujunenud edenevad turvalised kogukonnad. Laialdaselt 

on arenenud ühistegevus kultuuri-ja noorsootöö valdkonnas. Käsitöö- ja pärimuskultuuri 

traditsioonid on taaselustamisel, tegutsevad kursused ja huviringid. Kohalik piirkondlik eripära 

on välja toodud ja kasutusel külastuspiirkonna atraktiivsuse tõstmisel. Toimuvad ühistalgud 

külade heakorra tagamiseks. Aktiivne on ühistegevus ja võrgustumine teiste kogukondadega 

niihästi tegevusgrupi piirkonnas kui ka väljaspool. 

 

Toetatavad tegevused: 

Toetatakse ainult ühisprojekte, mis viiakse ellu vähemalt 2 partneri poolt vähemalt 1 aasta 

pikkuse projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:  

1) kogukonnaliikumise, noorsotöö ja/või kohaliku kultuuripärandi väärtustamisel põhinevate 

sündmuste korraldamine; 

2) võrgustiku arendamine; 

3) kultuuripärandi ja kogukonnaliikumisega seotud teavitamine ja teadlikkuse tõstmine, s.h. 

koolitused, näitused, messid, õppereisid jm;  

4) infokandjate väljaandmine, kodulehtede arendamine, uuringute läbiviimine jm;  

5) kogukondade, ühenduste arengukavade koostamine jm ühenduste arendamisega seotud 

tegevused. 

 

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes 

lubatud taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse 

esitamisel): 

Taotleja vastab LEADER määruse §27 nõuetele ja on MTÜ või kohalik tegevusgrupp. 

Toetatav tegevus peab olema vastavuses KOV kehtiva arengukavaga.  

Esitatavad dokumendid:  

1) projektitoetuse avaldus; 

2) tegevuse maksumus kululiikide kaupa; 

3) Raplamaa Partnerluskogu poolne projekti kirjelduse vorm; 

4) MTÜ liikmete nimekiri; 



5) MTÜ õiend avalikust sektorist saadud tulude osa kohta MTÜ aastases kogutulus.  

 

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 

Toetuse maksimaalne määr on kuni 5 000 eurot ühe projekti kohta MTÜ puhul, kohaliku 

tegevusgrupi projekti puhul kuni 15 000 eurot. Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulike kulude 

maksumusest. Ühes voorus võib taotleja esitada ühe (1) projekti. Minimaalne toetuse summa 

ühele projektile on 2 000 eurot. 

 

Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 

6B 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 

prioriteedid ja määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme 

rakendamine enim kaasa aitab: 

Meede aitab kaasa prioriteedi 6 – „Sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja 

maapiirkondade majandusliku arengu edendamine“ eesmärkide saavutamisele. Artiklid 14, 20, 

35, 44 

 

Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: 

Ei 

 

Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: 

EAFRD sihttase R22/T21 maaelanikkond, kes on hõivatud kohaliku arengu strateegiaga - 

100%.  

Väljundindikaatorid: esitatud ja toetatud projektide arv 10/6, taotletud kogusumma 101 948 

eurot, toetusesumma 108 000 eurot. 

Esmakordselt taotlejate arv 6. 

 

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: 

Hindamine toimub 5 palli süsteemis, pallid 0-4.  

Kriteeriumid: 

1 - projekti vastavus strateegiale ja meetme eesmärkidele (osatähtsus 30%);  

2 - projekti prioriteetsus ja uuenduslikkus kohaliku arengu seisukohalt (20%);  

3 - kogukonna kaasamine projekti ja kasusaajate hulk (20%); 

4 - projekti jätkusuutlikkus (20%); 

5 - projekti teostmine võimekus (10%).  


