
 

Meede 3.  Kogukonna edendamine meetmeleht 2022 

Taotlusvoor 15.03-28.03.22 

 

Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Raplamaa piirkonna kultuur (kunst, 

arhitektuur, muusika, käsitöö, toit jm) on kohaliku identiteedi üks aluseid. Arenenud kultuurielu 

aitab kaasa piirkonna eripärale toetuva ettevõtluse, toodete ja teenuste arendamisele. Raplamaal on 

oluliselt kasvanud kogukonnaliikumise osatähtsus. Suurel osal küladest on külavanemad või 

esinduskogud. Riik ja kohalikud omavalitsused kaasavad külakogukonda piirkonna arengu 

kavandajana, ühistegevuse eestvedajana, piirkonna pärimustraditsioonide säilitajana.  

 

Strateegia meetme eesmärk: Kohaliku tegevusgrupi piirkonnas on kujunenud edenevad 

turvalised kogukonnad, laialdaselt on arenenud ühistegevus, väärtustatud traditsioonid ning 

hoogustunud mitmekülgsed koostöövõrgustikud. Kohaliku käsitöö-, rahvakultuuri-,  toidu- ja 

spordi traditsioonid on väärtustatud, tegutsevad kursused ja huviringid erinevatele 

vanuserühmadele pannes erilise rõhu lapsi ja noori huvitavatele tegevustele. Kohalik piirkondlik 

eripära on välja toodud ja kasutusel külastuspiirkonna atraktiivsuse tõstmisel. Raplamaal on 

oluliselt kasvanud kogukonnaliikumise osatähtsus. Suurel osal küladest on külavanemad või 

esinduskogud. Riik ja kohalikud omavalitsused kaasavad külakogukonda piirkonna arengu 

kavandajana, ühistegevuse eestvedajana, piirkonna pärimustraditsioonide säilitajana. 

 

Toetatavad tegevused:  

Toetatakse ainult Raplamaa Partnereluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ühenduste, kelle 

põhiline tegevus toimub partnerluskogu tegevuspiirkonnas, ühisprojekte mis viiakse ellu vähemalt 

2 partneri poolt vähemalt 1 aastase pikkusega projektina järgmistel maaelu elavdavatel aladel:  

 

• kogukonna edendamist soodustavate ühisürituste korraldamine (külakoosolekud, 

ümarlauad, talgud, õppereisid jm); 

• kultuuripärandit väärtustavate ürituste korraldamine (rahvuslikud ning kultuuripärandit 

väärtustavad üritused, näitused jm); 

• kultuurialaste ühisprojektide ja  koostöövõrgustike arendamise toetamine (innovaatilised 

tegevused: külamuusikalid ja -teatrietendused, külavideod, rockifestivalid jm); 

• kultuurialaste infomaterjalide väljaandmine (sh koduloolised uurimused, raamatute 

väljaandmine, videote valmistamine); 

• kogukondade ühenduste vahelise tegevuse arendamine (külakogukondade koolitused ja 

nõustamised, messid); 

• kogukonnaliikumise edendajate koolitamine (koolitused ja teabepäevad erinevatele 

vanusegruppidele, kaasamaks  enam noori kogukonna tegevustesse ja juhtimisse); 

• kogukonnaühenduste kodulehtede arendamine (kogukonna tegemistest teavitamine 

erinevate teavituskanalite ja sotsiaalmeedia kasutamise teel); 

• kogukonnaliikumise info- ja teavitustegevus (koolitused ning seminarid infoliikumise 

korraldamiseks jm); 

• noortele suunatud õppepäevade, koolituste, töö- ja puhkelaagrite korraldamine (noorte 

suunamine kogukonna tegemistesse, noortevolikogud ja külades tegutsevad 

noortekeskused ning toad jm); 

• tervisedenduse ja spordialane teavitustegevus ja ürituste korraldamine (tervise- ja 



spordipäevad jm). 

 

 

Mitteabikõlbulikud kulud. 

Maaeluministri määruses 23.10.15 nr 11 § 31 väljatoodud mitteabikõlbulikud kulud. Samuti ei ole 

antud meetmes abikõlbulikud suurte investeeringute kulud (seadmete ostmine ja ehitamine). 

 

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale  (sh. meetmes lubatud taotlejad ning 

dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel):  

1. Taotlejad on Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad 

kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja mitte riigi poolt asutatud sihtasutused, 

kes vastavad maaeluministri määruse 23.10.15 nr 11 § 27 üldistele nõuetele. 

2. Taotleja on ka kohalik tegevusgrupp ise.  

3. Toetatav tegevus kajastub kohaliku omavalitsuse või piirkonna või valdkonna arengukavas/ 

strateegias. 

 

Esitatavad dokumendid e-PRIAsse: 

• vormikohane projektitaotluse avaldus; 

• toetatava tegevuse eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa projektitoetuse 

avalduse lisana; 

• Raplamaa Partnerluskogu poolt projekti hindamiseks vajalik projekti kirjeldus  

(vorm Raplamaa Partnerluskogu kodulehel); 

• eeldatava maksumuse põhjendamiseks peab taotlejal olemas olema hinnapakkumine, mida 

ei tule esitada taotlemisel, kuid on soovitav lisada; 

• ühiste kavatsuste kokkulepe (vorm Raplamaa Partnerluskogu kodulehel); 

• mittetulundusühingust taotleja esitab koos taotlusega ühingu liikmete nimekirja (mitte 

varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga) ning 

vabas vormis õiendi, millest selgub, kui palju taotleja eelmise aasta tuludest summaliselt 

moodustas avaliku sektori (riigiasutused, KOV, riiklikud fondid, riiklikud programmid) 

poolne rahastus; 

• taotlemise aastale eelneva majandusaasta aruanne või prognoositavad andmed jooksva 

majandusaasta bilansi kogumahu kohta, kui taotlejal ei ole saabunud kohustust esitada 

majandusaasta aruanne äriregistrile. 

 

Toetuse maksimaalne suurus ja määr:  

1. Toetuse maksimaalne määr on kuni 10 000 eurot ühe projekti kohta.  

2. Toetuse määr on kuni 90% abikõlbulike kulude maksumusest. 

3. Ühes voorus võib taotleja esitada ühe projekti. 

4. Minimaalne toetuse summa ühele projektile on 2000 eurot. 

5. Kohaliku tegevusgrupi projekti puhul võib toetuse maksimaalne määr olla kuni 40 000 eurot ühe 

mitmeaastase projekti kohta ja toetuse määr kuni 90%.  

 

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: 

 

Prioriteedid: 

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

maapiirkondade majandusliku arengu edendamine“ sihtvaldkonna 6B – „Maapiirkondade 

kohaliku arengu soodustamine“ elluviimisele; 

• meede vastab määruse 1303/2013 artiklite 32-32 nõuetele ja määruse 1305/2013 artiklite 

14, 20, 35, 44 nõuetele Vastavus Maaelu Arengukavale 2014-2020; 

• prioriteet vastab Eesti riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020 prioriteedile 6 – „Töökohad 

ja maapiirkonna areng” osa 3.1 – „Kohalik algatus” ja osa 4.4 – „Kultuuripärand”. 

 

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 15, taotletud kogusumma 

140 042,00 eurot, toetusesumma 140 042,00 eurot. Esmakordselt taotlejate arv 5. 

 

Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid:  

1) Projektitaotlusi hinnatakse viie palli süsteemis 0-4. 

2) Hindamiskomisjonile esitatakse Partnerluskogu büroo poolt ainult tehnilistele nõuetele 

vastavad taotlused. 

3) Hindamiskomisjon võib otsustada, et ta ei hinda järgmisi puudustega taotlusi: 

• taotlus, mis on esitatud pärast projektide esitamise tähtaja lõppu; 

• taotlus, mis on esitatud projektide esitamiseks tähtajaks Partnerluskogu piirkonnas 

mitte registreeritud taotleja poolt või mille tegevuse või investeeringu asukoht on 

väljaspool Partnerluskogu piirkonda; 

• taotlus, milles küsitud toetatav tegevus või küsitavad abikõlbulikud kulud ei vasta 

meetmelehe nõuetele toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude kohta; 

• parandamiseks ja täiendamiseks tagasisaadetud taotlus, mis esitatakse uuesti pärast 

parandamiseks antud tähtaja lõppu (erandkorras võib taotleja põhjendatud juhul 

taotleda tähtaja pikendamist); 

• taotlus, mille taotlusvormis ei ole parandamiseks või täiendamiseks antud tähtajaks 

tehtud kõik ette nähtud vastavad parandused või esitatud kõik täiendavalt küsitud 

dokumendid (puudulikud taotlused); 

• taotlus, mis on võrreldes esialgse taotlusega parandamise tähtaja lõpuks sisuliselt 

muudetud, kirjutatud juurde uued tegevused või uued investeeringuobjektid, mida 

esialgses taotluses ei olnud; 

• hindamiskriteeriume võib vajadusel juhatuse otsusega detailsemalt lahti kirjutada ja 

täpsustada projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise korra juhendis. 

 

Hindamiskriteeriumid: 

1. Projekti vastavus Raplamaa Partnerluskogu strateegiale ja meetme eesmärkidele 

(osatähtsus 30%); 

2. projekti prioriteetsus ja põhjendatus (vastavus kohalikule arengule, uuenduslikkus, 

piirkondliku eripära ja ressursside rakendamine, kulutuste otstarbekus ja säästlikkus) 



(osatähtsus 20%); 

3. projekti mõju kogukonnale, kaasamine ja kasusaajate arv, tulemuslikkus  (osatähtsus 

20%); 

4. projekti teostamise ja taotleja tehniline ning finantsiline võimekus ja abikõlbulike 

kulutuste vastavus meetmelehele (osatähtsus 20%);  

5. projekti jätkusuutlikkus peale lõpetamist (osatähtsus 10%).                                                                     

 

Hindamise punktid (hindepallid) 

0 - projekt ei vasta meetme vajadusele ega eesmärkidele, ettevalmistus on pealiskaudne, 

projekti tulemused ei ole selged, projekt ei loo võimalusi jätkamiseks; 

1 - projekt on nõrgalt seotud meetme vajaduste ja eesmärkidega, ettevalmistus on pealiskaudne, 

projekti tulemused ei ole eriliselt mõõdetavad ega hinnatavad; 

2 – projekt vastab üldiselt kriteeriumitele; 

3 – projekt tuleneb meetme vajadustest ja vastab eesmärkidele, tegevused on läbi mõeldud ja 

efektiivsed, tulemused on mõõdetavad ja hinnatavad, projekt loob võimalused jätkamiseks; 

4 – projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele ja vajadustele, projekt on põhjalikult 

ettevalmistatud, projekti tulemused on arusaadavad ja selgelt hinnatavad, projekti tulemusena 

tekib jätkusuutlik tegevus. 

 


