Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu
Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosoleku
protokoll nr 1-2022
Koosoleku aeg ja koht: 08.juuni 2022, Pärnu Ettevõtlusinkubaatoris, kell 13.00-14.00
Osalejad: Lisa 1 Nimekiri
Koosoleku juhataja: Rita Triinu Peussa
Protokollija: Andra Liibek
Päevakord:
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
Arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegi Raplamaa ettevõtjate ühenduste esindajatele
ülevaate lõppenud perioodi ettevõtluse toetamise meetmete kohta. Esitlus Lisa 2.
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
Maakonna ettevõtjate ühenduste esindajatega läbi viidud arutelu tulemusena järgmised
ettepanekud uueks perioodiks:
• muuta toetuse saajate kriteeriume. Kuna keeruline on võrrelda alustavaid (olematu käibega),
ja keskmise käibega (töötasu maksvaid) ning suuri ettevõtteid. Kui ettevõte on alustav (või
hobitegevus) ja ei suuda ühelegi töötajale palka maksta, kas siis LEADER toetus annab soovitud
arenguhüppe?;
• taotlejatele eelmise aasta käibe alampiiriks võiks olla 40 000 eurot;
• alustavad ja keskmised ettevõtted eraldi meetmetesse liigitada, seejuures tegutsevate jagatav
toetuse summa võiks olla oluliselt suurem;
• alustavatel ettevõtjatel võiks olla jooksev taotlusvoor läbi aasta ja toetusesumma väiksem kui
juba tegutseval ja olulise käibega ettevõtjal;
• päikesepaneelide rajamisel on palju erinevaid võimalikke toetuse saamise kohti, LEADER
meetmest võiks päikesepaneelide rajamise välja võtta;
• toetuse summa võiks viia proportsiooni käibe summaga, suurema käibega ettevõtjail oleks
suuremad toetuse võimalused;
• selleks, et hoonetesse investeerida on hetkel jagatavad summad väga väikesed,
investeeringuprojektid hoonetesse võiks olla summaarselt suuremad võrreldes seadmete- ja
masinate soetamisega seotud summadega;
• hobiettevõtlust ei peaks toetama, eelkõige peaks toetust jagama ettevõtjaile, kes on võimelised
ka ise panustama ning ettevõtlust jätkusuutlikult edasi arendama;
• LEADER meetmete tegevusvaldkonnad võiks üle vaadata ja rõhku panna just Raplamaad ja
maapiirkondi arendavatele tegevusvaldkondadele (käsitööndus, loodusturism, toiduainete
väärindamine, tööstus jm);
• teadmussiirde projektid väga teretulnud ja võiksid kindlasti jätkuda.
Koosolek viidi läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.
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