MTÜ Raplamaa Partnerluskogu
Meetme „Kogukonna edendamine“ hindamiskomisjoni protokoll nr 2/2022
Koosoleku aeg: digitaalne, e-kirja teel
Osavõtjad: Ene Klaus, Eva Seera, Janika Liländer, Hele-Mai Truuts, Kalev Kiviste, Age Rebel,
Mariina Madisson, Rando Lai ja Raivi Juks
Päevakord:
1. Meetme 3 „Kogukonna edendamine“ 2022.a. taotlusvooru tulemuste esitamine
ja kinnitamine. Ene Klaus, hindamiskomisjoni esimees.
Taotlusvoor oli e-PRIAS avatud 15. -28.03.2022
Kogukonna edendamise meetmesse laekus e-PRIA-sse 13 projektitoetuse taotlust.
Hindamisele kuulus 13 taotlust.
Projektitoetuse taotluste kogusumma oli 155 678,45 eurot millest toetuseks küsiti 119 830,99 eurot.
Kokku oli jagada 140 042,00 eurot.
Taotlused saadeti hindamisele alates 25.04.2022
2.05 toimus Raplas Leader Partnerluskogu kontoris projektide arutelu. Lõplikult said
taotlused hinnatud 13.05.2022.
Hindamisel osalesid 9 hindamiskomisjoni liiget: Ene Klaus, Eva Seera, Janika Liländer, Hele-Mai
Truuts, Kalev Kiviste, Age Rebel, Mariina Madisson, Rando Lai ja Raivi Juks.
Hindamisest taandamised puudusid.
Tabel 1 Raplamaa Partnerluskogu meetme 3 „Kogukonna edendamine“ laekunud
projektitoetuse taotlused

Nr

Taotleja

1 MTÜ Lipa küla

Rabav
2 Raplamaa MTÜ
MTÜ Raplamaa
3 Jalgpallikool

Projekti nimetus

Koostöös peitub
jõud

Raplamaa
Mõisate päev
2022
Raplamaa
Jalkafest 20222023

Tegevused ja kulud
Talgupäev, Jaanituli,
õppereis Jõgevamaale
Leader projektidega
tutvumiseks, suvelõpu
kontsert
Üle maakonna mõisate
päeva korraldamine,
Rapla keskväljakul
avatud mõisate boksid,
esinemised
Raplamaa Jalkafesti
korraldamine

Projekti
abikõlbulik
maksumus

Taotleta
v toetus

11096,00

9986,40

11000,00

9900,00

11220,00

9995,00

Rapla Käsitöö4 ja Kunstiselts

MTÜ Põlliku
5 külaselts

MTÜ Juuru
6 Vesi

7 MTÜ Kaiu koos
MTÜ Velise
Kultuuri-ja
8 Hariduse Selts

MTÜ Rapla
9 Korvpallikool
MTÜ Rapla
10 Ratsakool

11 SA RAEK

Vaimne
kultuuripärand
kogukonnas
Taluarhitektuurilo
o tutvustamine
avalikkusele ja
ehituspärandi
taastamine läbi
teooria ja praktika
Juuru kihelkonna
ja kogukonna
lähiajaloo
digiteeritud
kogumik
Kogukonnategevu
-sed Kaiu
piirkonnas:
8.VanatehnikapäevTähesõit
korraldamine ja
noorte kaasamine

Peipsimaa õppereis,
toidukoolitused
„Kuidas maitseb“,
konverents „Vaimne
kultuuripärand
Raplamaal“, Võrumaa
käsitööpäevadel
osalemine, KuusikuNõmme külaseltsi
kokkutulek

11090,00

9981,00

5 kursust, videopäeviku
pidamine koolituste
kohta

9972,00

9046,80

Digiteeritud kogumiku
koostamine (10 000
kaadrit)

10704,00

9633,00

9598,90

8639,01

11021,60

9998,24

31706,50

9976,04

10512,78

9533,50

13140,00

9986,40

Vanatehnikapäev ja
Tähesõit
9 toidukoolitust,
Teadmised ja
9 keraamikakoolitust,
oskused
3 õpituba,
kogukonna
11 rahvakultuurialast
ühendajana
koolitust
Korvpallipäevad
Raplas, Kohilas,
Märjamaal
Suvelaager Merikülas
Suvelaager Saaremaal
Korvpalliturniir Raplas,
Kohilas, Märjamaal
Lasteaedade
Raplamaa noorte spordipäevad Raplas,
liikumisharjumust Kohilas, Märjamaal
e parandamine
Videomaterjali
Raplamaad
tootmine külastades 20
tutvustavad
erinevat paika
videolõigud
Raplamaal
Jätkusuutlikud
7 koolitust, õppereis,
kogukonnad
tunnustussündmuse
Raplamaal
korraldamine

Ettevõtlikud
Naised
Raplamaal
12 MTÜ
SA Märjamaa
Valla
13 Spordikeskus

Naiste tervis
kunstis ja
filmikunstis
Tasakaalukad
spordipäevad
Märjamaal

PÖFF, NÖFF, Välikino
Rapla lauluväljakul
Slackline ja
ronimisseina
tutvustavad töötoad
Kokku

11110,00

9999,00

3506,67

3156,00

155 678,45

119 830,
99

Ettepanek:
Hindamiskomisjon teeb juhatusele ettepaneku kinnitada hindamistulemuste paremusjärjestus
vastavalt tabelile 2 (Projektitoetuse taotluste paremusjärjestus):
Tabel 2 Projektitoetuse taotluste paremusjärjestus
Nr Taotleja

1 SA RAEK

Punktisumma

3,46

Kommentaar

1. Vajadus tugevdada ja siduda paikkondlikke
kogukondi. Projekti oodatav tulemus on
Raplamaa kogukondade toimevõimekuse tõus
läbi koolituste, kogukondade omavaheliste
paremate praktikate jagamise, õppereisi ja
tunnustusürituste.
2. Vastab Rapla maakonna arengustrateegias
toodud eesmärkidele ning lisatud konkreetne
viide strateegia punktile. Projekt on piirkonnale
prioriteetne ja lähtub meetme eesmärkidest.
Projekti tulemusena toetatakse vabaühendusi,
külakogukonnaliikmete koolitusi ja nõustamist.
3. Suunatud Raplamaa kogukondadele. Raplamaa
kogukonnad on olnud kaasatud projekti
tegevuskava loomisel. Enamus tegevusi toimub
Raplamaal. Tulemuseks kogukondade tihedam
suhtlemine, kogemuste vahetamine. Positiivne
mõju kogukonnale on olemas, erinevad inimesed
on kaasatud ja kasusaajate arv piisav.
4. Taotlejal on väga suur kogemus varasemate
analoogsete ettevõtmiste/projektide
elluviimisega. SA RAEK on aastaid pakkunud
maakonna MTÜdele erinevaid tegevusi,
koolitusi jms. Viimase 7 aasta jooksul on
vabaühendustele korraldatud üle 30 erineva
koolituse, õpitoa ja õppevisiidi. Lisaks on RAEK
olnud aktiivne partner ka teistes suuremates
projektides, nagu nt NÖFF, Rabav Raplamaa jne

5. Projektil on eeldused tegevusi ka tulevikus ellu
viia peale käesoleva rahalise toetuse lõppemist.
RAEK-il on võimekus tegevusi jätkata ja
vajadusel otsitakse võimalusi lisarahastuse
leidmiseks.

2

MTÜ ETTEVÕTLIKUD
NAISED RAPLAMAAL

3,31

1. Projekt aitab saavutada Raplamaa
arengustrateegias püstitatud eesmärke.
Filmivaatamine on Raplamaal viimaste aastatega
suurenenud. NÖFFi sündmused alati suunanud
ka teraviku mõne olulise ühiskondliku probleemi
poole.
2. Projekt on hästi põhjendatud ning lahti
kirjutatud. Kõik vajalikud punktid on kaetud.
Olemas viited nii maakonna arengustrateegiale
kui Vabariigi valitsuse Strateegiale "Eesti 2035".
Vastab maakonna arengustrateegia
eesmärkidele. Üheks eesmärgiks on tõsta
Raplamaa atraktiivsust ka ühepäevase
külastuspiirkonnana. Festivali eesmärgiks on
kaasa aidata, et inimestes taas kultuuritarbimise
harjumusi taastada, et kinosaal ja kunstisaalid
oleksid taas avatud ja atraktiivseks inimestele.
3. Koostöö on kõikide Raplamaa omavalitsuste ja
Omavalitsuste Liiduga. Filmifestivalil hulgaliselt
partnereid. Projekti mõju kogukonnale on
positiivne, kasvab iga aastaga. Projekti on
kaasatud palju erinevaid inimesi, kasusaajate arv
on piisav ning kasvav iga aastaga. Projekti
toimumisel kaasatakse väga paljusid
koostööpartnereid.
4. Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ on
asutatud 2009 aastal, kuid juba 15 aastat on
aktiivsed naised korraldanud erinevaid sündmusi
oma liikmetele ja avalikkusele, on algatanud ja
läbi viinud heategevuslikke kampaaniad,
kultuurisündmusi jpm. On hea koostöö on
kõikide Raplamaa omavalitsustega ja
Omavalitsuste Liiduga. Festivali partneriteks on
olnud alates esimesest aastast Rapla vald, Rapla
Kultuurikeskus, Pimedate Ööde Filmifestival
MTÜ, RAEK. Projekt on väga hästi ette
valmistatud, taotlejal on korralik võimekus
tegevuste elluviimiseks.
5. NÖFF toimub ka edaspidi, ühingu liikmed on
valmis panustama. Üleriigiline meediakajastus

on olemas. Festivalil on ka eratoetajad,
toetustaotlusi esitatakse ka Rapla valda ja
Kultuurkapitalile.

3

4

MTÜ RAPLAMAA
JALGPALLIKOOL

VELISE KULTUURI JA
HARIDUSE SELTS

3,28

3,22

1. Projekt vastab oma eesmärgilt meetme
eesmärkidele - panustatakse sporditraditsioonide
väärtustamisse ning noorte huvitegevuse
rikastamisse. Lisaks üldisele mainekasule on
oluline roll laste ja noorte liikumisharrastuse
arendamisel.
2. Projekt on eelkõige vajalik noortele
eneseteostuseks ja vabaaja sisustamiseks läbi
spordi ning väljundiks ja edasiseks
motivatsiooniks. Uuenduslik on maakonna
kantide vaheline spordivõistlus. Projekt on
prioriteetne kohaliku arengu seisukohalt.,
rakendatakse kohalikke treenereid.
3. Projektiga on seotud väga palju Raplamaa noori
ning kasusaajate hulk on suur. On kaasatud
erinevaid partnereid. Kogukonna liikmed
kaasatud vabatahtlikena. Kasusaajateks
maakonna noored jalgpalliharrastajad, koos
kaudsete kasusaajatega rohkem kui 1000.
4. Taotlus on kvaliteetselt koostatud ja tegevused
hästi planeeritud ja eelarvestatud. Projekti
läbiviijal on sarnaste projektide teostamise
kogemus ning taotlejal on tehniline ning
finantsiline võimekus. Kulutused on realistlikud,
tegevused läbi mõeldud.
5. Raplamaa JK tegemised ei sõltu vaid ühest
isikust, organisatsiooni meeskond on laiem.
Selline meeskond ja väline toetus aitab kaasa
jätkusuutlikkusele. Projekti mõjul võtavad
Raplamaal tegutsevad jalgpalliklubid vastu uusi
lapsi treeningutele ja avavad uusi gruppe! Uued
kogukonda kaasavad üritused.
1. Projekt vastab täielikult meetme eesmärkidele
kogukonna sidususe säilitamiseks, tihedamaks
läbikäimiseks ja uute oskuste omandamiseks.
Väärtustatakse käsitöö- ja toidutraditsioone.
Oodatav tulemus on realistlik ja tegevused
suunatud eesmärgi saavutamisele.
2. Projekti tegevused on läbi mõeldud ja
efektiivsed, kasutatakse ära Sulu külakeskuse
võimalusi (puupõletusahi, keraamika

valmistamise ruum, kaasaegse tehnikaga köök).
Märjamaa valla arengukava prioriteetidega side
olemas. Tegu piirkonna eripära säilitamise ja
arendamisega. Projekt on jätkuprojekt
kogukonna sidususe säilitamiseks vajalikele
tegevustele piirkonnas. Võimaldada kogukonna
liikmetel omavahelise tihedama läbikäimise abil
hoida piirkonnas tugevamat sidusust ja
omandada uusi nii praktilises elus olulisi kui ka
inimese loovat arengut soodustavaid teadmisi ja
oskusi.
3. Koolitused suunatus eeskätt piirkonna elanikele
2,5 aasta jooksul, mis liidavad kogukonda,
läbikäimine tiheneb ning loob turvalisema
elukeskkonna. Projekt on koostatud
kogukonnaliikmete küsitluse põhjal, nende huve
ja soove silmas pidades. Kogukonna liikmed
osalevad nii projekti elluviimises ning on ka
põhiosa koolitustel osalejatest.
4. Väga pika staaziga taotleja, kes viinud ellu hulga
kogukonda liitvaid projekte. Velise kultuuri ja
hariduse selts on loodud 2004. a eesmärgiga
edendada kohaliku tasandi kultuurielu Märjamaa
valla kaguosas. Seltsil on pikaajalised
kogemused erinevate projektide elluviimisel,
aktiivne liikmeskond ja hea koostöö kohaliku
omavalitsusega.
5. Koolituste jätkumiseks on olemas osalejate
edasine huvi, samamoodi ka koolituste ja
ürituste toimumiseks vajalik keskkond.

5 PÕLLIKU KÜLASELTS

3,20

1. Projekt vastab oma eesmärgilt meetme
eesmärkidele - väärtustatakse kultuuripärandit.
Oodatav tulemus on realistlik ja tegevused
suunatud eesmärgi saavutamisele. Projekt on
kodupaika ja kohapärimust väärtustav. Mõju
tulemusena paraneb külades vanade hoonete
olukord.
2. Projekt on antud piirkonnas väga uuenduslik
ning vastab kohalikule arengule. Liidab
piirkondi. Väärtustab kodupaika ja kohapärimust
ning toob täiskasvanuhariduse ja elukestva õppe
võimalused kodu lähedale, säästva arengu ja
rohelise mõtteviisi põhimõtteid propageeriv
ehitustegevuses ja elukorralduses.

3. Projekti plaanitakse kaasata üllatavalt suur
seltskond (60-70 inimest) ning kasusaajate arv
on suur. Kaasatakse palju inimesi ning
tulemuslikkus on positiivne. Kasusaajateks
Põlliku ja naaberkülad, koolitustel osalejad.
Tekib juurde inimesi, kellel on rohkem teadmisi
ja oskusi maaehituspärandi taastamiseks.
4. Projekt oli väga põhjalik ja hästi lahti kirjutatud
ning on väga usutav, et nad suudavad antud
ideed ellu viia ning rakendada. Eelarve on läbi
mõeldud ning suuri riske ei võeta.
5. Nii suur hulk inimesi saab vajalikud teadmised
ja oskused peale projekti lõppu. Õpiobjektiks
olnud sepikoja hoone on killuke
pärandväärtusest, mis on uuele elule aidatud.
Projekti teostajatel on plaan antud sepikojaga
edasi minna ning uusi oskusi ja teadmisi seal
rakendada. Praktiline osa jäädvustatakse jne.
Koolitustel omandatud teadmisi kannavad edasi
60-70 osalejat. Projekti õppehooneks olnud
sepikoja edasise taastamise jaoks otsib MTÜ
uusi võimalusi.

6 MTÜ KAIU KOOS

3,17

1. Projekt vastab oma eesmärgilt meetme
eesmärkidele - väärtustatakse traditsioone ja
panustatakse noorte kogukonna ellu kaasmisse.
Projekt vastab meetme eesmärkidele, arenenud
on ühistegevus, väärtustatakse traditsioone,
koostöö erinevate vanusrühmade vahel, kaasates
noori erinevatesse. tegevustesse.
2. Vastab KOV arengukavas toodud valdkondlikele
eesmärkidele ning lisatud konkreetsed viited
arengukava punktidele. Projekti tegevused on
piirkonnas prioriteetsed ja lähtuvad kohalikust
ajaloost ja eripärast. Projekti on kaasatud
kohalikud entusiastid, kogukonna noored.
Projekti toetavad oma tegevuste ja toodetega
kohalikud ettevõtted. Jätkatakse tegevust
sotsiaalsete riskirühmadega- vähekindlustatud
perede lapsed saavad oma motivatsioonilaagri.
Uus lähenemine - noorte tehnika õpitubade
korraldamine.
3. Korraldatakse piirkonna traditsiooniline
sündmus. Kohalikud huviväärsused saavad läbi
noorte tegevuse korrastatud, kohaliku
kogukonna liikmeid kaasatakse erinevatesse

tegevustesse. Esitatud orienteeruvad arvnäitajad,
mis annavad hindajale arusaamise projekti
laiaulatuslikkusest. Kuimetsa Vanatehnikapäev
ja Tähesõit on saavutanud kogukonna
traditsiooni mõõtme. Kuimetsa
Vanatehnikapäevad ja Tähesõit on muutunud
üha rahvusvahelisemaks. Osalevad Soome
vanatehnika- klubi, Eesti vanatehnikaklubid,
endised rahvusvaheliselt tuntud motosportlased
välismaalt.
4. Projekti teostamiseks on taotlejal pikaaegsed
kogemused, tegevused on läbi mõeldud ja
efektiivsed. Väga hästi lahti kirjutatud eelarve.
Nii tehniline kui ka finantsiline võimekus on
olemas. MTÜ Kaiu Koos omab kompetentsi
noortelaagrite korraldamisel ( tegevuslitsentsiga
laagrijuhendajad) Suursündmustest on
korraldatud Leader- toetusega Kaiu hariduselu
170. ja 175. aastapäevade programmid.
5. 2015. aastal alanud tegevustele ootavad
jätkumist osalejad ja kogukond. Suurenenud on
toetajate ja partnerite arv. Nõudlus noorte suviste
tegevuste järele. Projekti jätkuvaks toimimiseks
esitatakse eri rahastamistaotlusi. Kuivõrd
tegemist on piirkonna traditsioonilise
sündmusega, siis on võimalik taotleda ka
püsitoetust kohalikult omavalitsuselt.

7

SA MÄRJAMAA VALLA
SPORDIKESKUS

3,15

1. Taotlus vastab väga hästi Partnerluskogu
strateegiale ja meetmele- projekti eesmärk on
mitmekesistada noorte huvitegevust. Projekti
tulemusena paigaldatakse slackline ja
ronimissein, mis on suunatud eeskätt noori
huvitavatele tegevustele.
2. Avalikus kasutuses olevat tasakaaluliini
Märjamaa vallas veel ei ole. Tegemist on uudse
harrastuse ja uudse algatusega. Väheste
ressurssidega saavutatakse võimalus harrastada
uut spordiala. Projekt vastab KOVi arengukavas
seatud eesmärkidele. Kulutused on planeeritud
otstarbekalt ja säästlikult. Tegemist on
maakonna tasandil uuendusliku ettevõtmisega.
Piirkondliku eripära kasutamine küll vähene,
kuid samas on maksimaalselt ära kasutatud
kohalikku ressurssi (asukohaga seotud
võimalused).

3. Motiveerivad ja arendavad sportimisvõimalused
aitavad sisustada noorte vaba aega ning pakub
alternatiive nutimaailma ahvatlustele. Väikeste
ressurssidega on võimalik tekitada noorte seas
huvi spordialade vastu. Ronimisrada annab
võimaluse tegevuste laiendamiseks talvisel
hooajal ja kasutab ära spordihoone võimalused.
Projekt on eelkõige suunatud Märjamaa vallas
elavatele koolinoortele, kuid on avatud ka
kõigile teistele - täiskasvanutele, Märjamaa valla
külalistele. Kuna maakonnas antud projektiga
teostatavad tegevused puuduvad, siis on projektil
igati positiivne mõju. Kasusaajate arv on suur
ning kasvab aja jooksul kindlasti veel.
4. Tegemist on hästi läbimõeldud ja taotleja
võimekusele vastava projektiga. Taotleja on
viinud läbi erinevaid spordiüritusi, spordikeskus
on oma tehnilise võimekusega väga sobiv paik,
kus on mugav, kaasaegne ja sõbralik keskkond
5. Töötubade jaoks hangitavad tasakaaluliinid
jäävad avalikku kasutusse ka töötubade välisel
ajal. Kasulik eluiga tasakaaluliinil on 3-4 aastat.
Võimalus jääb korraldada ka edaspidi erinevaid
töötube nii professionaalsete juhendajate
kaasabil kui ka juba kohalike parimate
harrastajate näpunäidete järgi. Lootus on, et
sellest sünnib uus kokkuhoidev kogukond, kes
arendab ala võimalusi edasi ka mujal valla
külakeskustes. Finantsiline jätkusuutlikus on
taotlejal tegevuste jätkamiseks olemas. Küsimus
on, kas tekib piisavalt huvilisi, seda just
tasakaaluliini kasutajate näol, et oleks vajadus
tasakaaluliini kasutusea möödudes soetada uus.

8

MTÜ RAPLA
KORVPALLIKOOL

1. Projekt vastab oma eesmärgilt meetme
eesmärkidele - väärtustatakse spordi
traditsioone, ühistegevuse laienemisele, laste ja
noorte huvitegevusele. Oodatav tulemus on
realistlik ja tegevused suunatud eesmärgi
saavutamisele. Projekt põhjalikult ette
3,10
valmistaud ja vajalik ülemaakondlike
ühistegevuste tegemiseks ja korvpalli-identiteedi
kasvatamiseks.
2.
Vastab Rapla maakonna arengustrateegias
toodud eesmärkidele ning lisatud konkreetne
viide strateegia punktile. Soovitus - edaspidi

kasutada linkimist, et hindajal oleks võimalik
kohe ka viidatud dokument avada. Projektis
toodud piisava selgusega välja selle uuenduslik
pool ning kohaliku ressursi kasutamine. Kõik
piirkondade arengukavad peavad oluliseks
spordivaldkonda aktiivsemaks muutmist, seda
siis kas läbi osalejate arvu kasvu või
ühistegevuste. Laste spordi juurde toomine on
kiirelt arenevad tehnoloogiamaailmas järjest
keerulisem ning seetõttu on oluline leida eriti
lõbusaid võimalusi, kuidas luua tugevaid
positiivseid emotsioone, mille põhjal tehtaks ka
hobide valikul mitmekülgseid valikuid.
3. Liikumisharjumused tagavad tulevikus välja
kujunenud eluviisid; kasusaajate hulk suur,
kaasatud kolm suuremat piirkonda. Mõju
kindlasti laste tervisele ja koos tegutsemise
rõõmule. Kõik kes osalevad, lapsevanemad,
maakonna inimesed. Suureneb koostöö kolme
suurema asula vahel (Kohila, Rapla, Märjamaa),
tuues regulaarselt lapsi korvpallitreeningutele,
parandades nende liikumisharjumusi.
4. Projekt on hästi ettevalmistatud ja taotlejal on
varasemast tegevusest suured kogemused
projekti edukaks elluviimiseks. Antud
projektikirjutaja on tõestanud, et nendel on
olemas nii tehniline kui ka finantsiline tugi. Ei
ole kahtlust projekti vajalikkuses ja teostamises.
5. Projektiga soovitakse saavutada olukorda, et
sarnaselt Raplas traditsiooniliselt toimuvatest
üritustest ja tegevustest saaksid ka Märjamaal ja
Kohilas iga-aastased sündmused.
Projektikirjutaja tahe üle maakonna noori spordi
juurde tuua on nii tugev, et on täiesti usutav ka
projekti jätkusuutlikkus.

9

RAPLA KÄSITÖÖ-JA
KUNSTISELTS

3,09

1. Vastab meetme eesmärkidele - panustatakse
ühistegevuse arendamisse, kohaliku
kultuuripärandi väärtustamisse. Oodatav tulemus
on konkreetselt mõõdetav - valminud on talu
albumid, pärimuspaikade infovoldik ja
toiduretseptide kogumik. Läbi on viidud
konverents , õppereis Peipsimaale ning osaletud
käsitööpäevadel.
2. Uus koostööprojekt kahe naaberküla MTÜ
vahel. Toiduvalmistamise tooraine kohalik,

koolitajad kohalike juurtega. Vastab KOV
arengukavas toodud valdkondlikule eesmärgile.
Projekt on päris hästi lahti kirjeldatud.
3. Kogukonna liikmete kooskäimine aktiveerub.
Kasusaajateks koolitustest osavõtjad, õppereisil
osalejad. Kantide omaalgatusliku tegevuse
arendamine ja traditsioonide hoidmine.
Rahvakultuuri kui juurte säilimise tagamise,
valla identiteedi tugevdamine erinevate
kultuurivaldkondade tegevuste kaudu.
4. Taotlejal on piisav kogemus varasemate
analoogsete ettevõtmiste/projektide
elluviimisega. Rapla Käsitöö- ja Kunstiselts on
loodud 1995 aastal, ühendades kunstnikke ja
käsitöölisi, seltsil täitub suvel 27 tegevusaastat.
5. Tegevused jätkuvad. Vaimse kultuuripärandi
tutvustamine Raplamaal ka järgnevatel aastatel
koolituste, õppereiside korraldamine. Projekti
tegevused valdavalt jätkusuutlikud kuid vajavad
osaliselt ka kaasrahastust.

10 MTÜ LIPA KÜLA

3,02

11 MTÜ JUURU VESI

2,89

1. Projekt tuleneb meetme vajadustest ja vastab
meetmetele- panustatakse ühistegevuse
laiendamisse. Projektis on kõik suhteliselt selgelt
välja kirjutatud ning eelarve lahti kirjutatud.
Projekt on suunatud erinevate piirkonna elu
edendavatele tegevustele.
2. Vastab KOV arengukavas toodud valdkondlikele
eesmärkidele ning lisatud konkreetsed viited
arengukava punktidele. Projekt vastab üldiselt
hindamiskriteeriumitele, lähtub kohalikest
arengutest ja arvestab piirkondliku eripäraga.
3. Kogukond on kaasatud. Mõju on kogukonnas
kindlasti olemas ning on eelduseks jätkuvatele
ühistegevustele. Projekt liidab kogukonda ning
pakub valla erivanustes elanikele erinevaid
elamusi.
4. Taotlejal on piisav kogemus varasemate
analoogsete ettevõtmiste/projektide
elluviimisega, eelarve korralikult läbi mõeldud.
1. Projekt vastab oma eesmärgilt meetme
eesmärkidele - kohalike traditsioonide ja
piirkondliku eripära väärtustamine. Valmib
kodulooline digitaalne andmepank.
2. Projekt on igati uuenduslik antud piirkonnas,
vastab kohalikule arengule, rakendatakse

piirkondlikku eripära ja ressursse jne.
Ühisprojekt toob välja Juuru kihelkonna
ajaloolise mälu. Juuru kihelkonna/ kogukonna
lähiajalugu on digikogumikku koondatud.
Projektil on võimalus saada läbi
sotsiaalmeediakanalite üleeestiline kui
rahvusvaheline mõõde.
3. Projekti otseste kasusaajate arv on prognoositud
ca 3000 Juuru kihelkonna inimest. Antud
projektil on piisav mõju kogukonnale ning
kaasatud on väga erinevaid inimesi.
Digiteerimine annab materjalile säilimise, uue
vaate ning kättesaadavuse.
4. Taotleja on võimeline tehniliselt ja finantsiliselt
projekti ellu viima. Tegevuskava olemas, kulud
välja toodud. Projekti taotleja on varasemalt ellu
viinud mitmeid edukaid projekte, olnud
kogukonnasündmuste korraldaja ja partner.
5. Jätkusuutlikkus oleneb olulisel määral projektide
rahastamisest. Tegevusi toetab kohalik
kogukond, ettevõtted ja eraisikud. Plaanitud on
suurendada projektitegevuste toetajate nimistut,
suurenenud ja aktiviseerunud on projekti
tegevuste korraldustoimkond. Projekti jätkuvaks
toimimiseks esitatakse uusi rahastamistaotlusi.

12

MTÜ RAPLA
RATSAKOOL

2,63

1. Projekt on suuresti vastavuses Partnerluskogu
strateegiaga. Raplamaa vajab suuremat
tutvustust, seda eesmärki projekt täidab.
Videoklipid meediaväljaandes on mõjus vahend.
Projekti tulemusel suureneb piirkonna tuntus ja
maine ning toob laiale ringile kasusaajatele
lisakülastusi ja tuntust. Väärtustatakse
ratsatraditsiooni ning tutvustatakse erinevaid
Raplamaal tegutsevaid ühendusi.
2. Vastab KOV arengukavas toodud valdkondlikele
eesmärkidele ning lisatud konkreetsed viited
arengukava punktidele. Projekt toetub kohalikele
ettevõtetele, ühendustele, ettevõtmistele, olles
otseselt panustav kohalikule ressursile. Projekti
tulemusena peaks tekkima Raplast maine, kus
toimub palju, kus on külastatavaid kohti ning on
leida endale meeldivat ja mitmekesist tegevust.
3. Turundusena mõjub Rapla maakonnale hästi.
Valminud materjale võivad klippides tutvustatud

isikud/ettevõtted avaldada oma lehekülgedel ja
sotsiaalmeediakanalites. Klippides kajastatavad
paigad saavad tuntust oma eesmärkide
täitmiseks.
4. MTÜ on äsja loodud ja kui lähtuda
organisatsiooni tasandist, siis organisatsioonil
puuduvad varasemad kogemused. Isikutele
taandades on kogemused suured. Taotlus on
hästi ettevalmistatud ja taotlejal võimekus
projekt positiivselt realiseerida.
5. Projekt ise ei jätku, aga selle mõju kestab, kui
valminud materjali võimaldatakse edasi
kasutada. Projekt on seotud konkreetse perioodi
ja eesmärgiga, mistõttu pärast projekti lõppu
sellisel juhul projekt ei jätku, küll aga usume, et
projekti loodud kasu kogukonnale toimib pikema
aja vältel ka pärast projekti lõppu.

13

MTÜ RABAV
RAPLAMAA

2,58

1. Projekt vastab oma eesmärgilt meetme
eesmärkidele - väärtustatakse kultuuripärandit.
Maakonna mõisaid tutvustav ettevõtmine on
kindlasti vajalik. Tõstab inimeste teadlikkust
oma maakonnas asuvatest mõisahoonetest.
2. Projekt on uuenduslik, sellist üle maakonna
toimuvat mõisate päeva pole varem olnud.
Samas tekib küsimus, kui on palju ressurssi
suunatud Rapla keskväljakule ja plaanitud suur
üritus, siis kas mõisatesse ka samal päeval
külastajaid jagub. Vastab Rapla mk
arengustrateegia eesmärkidele ning lisatud
konkreetsed viited strateegia punktidele.
3. Kaasab pea kogu maakonda. Selles projektis
osalevad Raplamaa mõisaomanikud, Raplamaa
atesteeritud giidid, kohalikud toitlustajad ja tootjad. Kaasatud on kultuuriinimesed ja
muuseumid. Mõju kogukonnale hea
potentsiaaliga kuid kasusaajate hulk vajab
projekti korralikku reklaami.
4. Projekti viib ellu Rabav Raplamaa MTÜ, kes on
varasemalt, korraldanud Raplamaa Rabade Päevi
(2020, 2021.a) ja korraldanud ning ellu kutsunud
Rapla Hoovi Ott´i. Küsimusi tekitab projektijuhi
võimekus nii suurt asja juhtida, rahavoogusid
juhtida ning õigeaegseid kokkuleppeid sõlmida.

5. Taotleja nägemuses saab mõisapäevast
traditsiooniline sündmus, kui leitakse edasised
toetajad kohalike omavalitsuste ning
mõisaomanike näol. On potentsiaali
jätkusuutlikuseks. "Raplamaa Mõisate päev
kujuneb üheks ainulaadseks mõisaid
tutvustavaks ürituseks Raplamaal ja kogu Eestis.

Meede 3 Kogukonna edendamine toetused
Nr Taotleja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

SA RAEK
MTÜ ETTEVÕTLIKUD NAISED RAPLAMAAL
MTÜ RAPLAMAA JALGPALLIKOOL
VELISE KULTUURI JA HARIDUSE SELTS
PÕLLIKU KÜLASELTS
MTÜ KAIU KOOS
SA MÄRJAMAA VALLA SPORDIKESKUS
MTÜ RAPLA KORVPALLIKOOL
RAPLA KÄSITÖÖ-JA KUNSTISELTS
MTÜ LIPA KÜLA
MTÜ JUURU VESI
MTÜ RAPLA RATSAKOOL
MTÜ RABAV RAPLAMAA
KOKKU

Toetuse
summa
9 986.40
9 999.00
9 995.00
9 998.24
9 046.80
8 639.01
3 156.00
9 976.04
9 981.00
9 986.40
9 633.60
9 533.50
9 900.00
119 830.99

Otsustati:
1.1.Teha Raplamaa Partnerluskogu juhatusele ettepanek kinnitada meetme 3 „Kogukonna
edendamine“ paremusjärjestus vastavalt hindamistulemustele.
1.2.Teha Raplamaa Partnerluskogu juhatusele ettepanek toetada 13 toetusetaotlust
kogusummas 119 830,99 eurot:

Koosoleku juhataja
Ene Klaus
Protokollija
Ene Klaus

