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1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte
Rapla piirkonna sidusrühma esindaja Triin Matsalu tegi sissejuhatuse koosolekusse ning
tegevjuht Rita Triinu Peussa ja arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegid Rapla piirkonna
huvigrupile ülevaate lõppenud perioodi toetusmeetmete kohta. Esitlus Lisa 2.
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
Rapla piirkonna huvigrupi esindajatega läbi viidud arutelu tulemusena järgmised ettepanekud
uueks perioodiks:
•
•
•
•

•
•

•

Ettevõtluse investeeringute meetmes võiks sarnaselt teadmussiirdega projektijuhtimiseks
olla vahendid eraldatud (kuna tegevuste maht projekti elluviimisel on väga mahukas siis
võiks olla ka võimalus selle jaoks vahendeid küsida).
Projektide etterahastus: kas on uuel perioodil võimalik saada etterahastust, kuna
mittetulundusühingutel on väga keeruline leida laenuvahendeid projektide
finantseerimiseks.
Kogukonna edendamise meetme ühisprojektide puhul on kohustuslik projekti kaasata ka
partner, kas uuel perioodil saaks muuta seda ja ka antud meetmest esitada vaid ühe
taotlejaga projektitaotlusi?
Uuel perioodil avaneb ka sotsiaalfondi poolt rahastatav meede, antud meetmes võiks
tähelepanu pöörata eakate ja noorte koostegemistele. Eakad on tihti üksikud ja vajavad
tuge ning kodust abi, et nad saaksid täisväärtuslikult vananeda kodustes tingimustes.
Noored samas vajavad samuti lähedust ja elukogemust ning ka võimalust kellegi eest
hoolitseda tundes end vajalikuna ja olulisena kogukonnas.
Kogukonna investeeringute meetmes võiks olla alammeede pärandkultuuri objektide
toetamiseks ning miljööväärtuslike hoonete taastamise ja renoveerimise toetamiseks.
Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise meetmes võiks alustavad ja juba tegusevad
ettevõtjad eraldada või siis luua fokuseeritud tingimused (kas teha alammeede või siis
luua kitsendused, näiteks peab olema vähemalt üks töökoht ja peab olema esitatud
eelneva tegevusaasta majandusaasta aruanne).
Kuidas kogukonnas luua noortele võimalus sisse sulanduda? Kogukonna edendamise
meetmes võiks olla välja toodud prioriteedina noortele suunatud tegevused ja noorte
esitatud projektid, selleks et noori kogukonnas panna väärtuslikemana tundma (uutesse
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elamurajoonidesse on tulnud juurde palju noori peresid, kes ei oska alustada, aga
sooviksid koos käia ja kohalikku kogukonda arendada).
Ettevõtluse konkurentsivõime meetmes tuleks üle vaadata toetatavad valdkonnad, välja
tuua just Raplamaad iseloomustavad tegevusvaldkonnad ja neid toetada.
Noorte vaimne tervis! Selleks, et noored tunneksid end vajalikena tuleks liita noored
kogukonda ja neid kaasata erinevatesse projektidesse. Kes peaksid tegema esimese
sammu ja viima teadmise noorteni ning neid kaasama (suunamudijad, arvamusliidrid jt.)?

Koosolek viidi läbi Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.
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