Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu
Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2027 ettevalmistamise koosoleku
protokoll nr 4-2022
Koosoleku aeg ja koht: 20. juuni 2022, Kohila Keskkonnahariduse keskuses, kell 17.00-19.00
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
Kohila piirkonna sidusrühma esindaja Inna Laanmets tegi sissejuhatuse koosolekusse ning
tegevjuht Rita Triinu Peussa ja arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek tegid Kohila
piirkonna huvigrupile ülevaate lõppenud perioodi toetusmeetmete kohta. Esitlus Lisa 2.
2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks
Kohila piirkonna huvigrupi esindajatega läbi viidud arutelu tulemusena järgmised ettepanekud
uueks perioodiks:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Kogukonna edendamise meetmes võiks tähelepanu juhtida õuesõppe võimalustele,
soodustamaks rohemõtlemist nii noortes kui ka täiskasvanute hulgas.
Jätkusuutlikkuse tugevdamiseks tuleks viia sisse tingimus, et taotlejad teevad kohalike
omavalitsustega koostööd ning saavad kinnituse, et võimaliku omaosaluse tasumiseks
tuleb kohalik omavalitsus appi ja järelevalveperioodi lõppedes (vajadusel) võtaks
kohalik omavalitsus objekti haldamise üle.
Kohila piirkonna arengukavas on välja toodud eelistatud investeeringud ning tegevused,
nendest lähtuvalt võiks strateegias eelistada antud valdkondi.
Kogukonna investeeringute meetmes võiks eraldi välja tuua pärandkultuuri ja
tööstuspärandi objektide taastamise ning renoveerimise vajaduse või luua uus meede
pärandkultuuri objektide toetamiseks.
Suuremat tähelepanu tuleks suunata rohemajandusele, energia säästlikkusele,
uuendusliku
infotehnoloogia
vajaduse
propageerimisele,
toiduraiskamise
teadvustamisele ja loodushoiule.
Uuel perioodil võiks lähtuda sarnaste strateegia prioriteetidega: kogukonna
investeeringud, ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine ning kogukonna edendamise
toetamine.
Sotsiaalfondi rahastatavast meetmest võiks toetada nii eakaid kui noori ja nende kokku
sulandumist erinevate tegevustega selleks, et eakad ei tunneks end üksikuna ja
mahajäetuna ning noored ei tunneks end mittevajalikena.
Tegevusgrupi poolt võiks tulla initsiatiiv juba pikalt tegutsevate kogukonna eestvedajate
energia- ja tahtevõimekuse suurendamiseks: tegevusgrupi projektidena.
Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise meetme koha pealt võiks alustavaid ja juba
tegutsevaid ettevõtjaid eraldi alammeetmes olla, või siis fokusseerida tingimused.
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Tootearenduse ühisprojektide alammeetmes, kus tegevused toimuvad teadusasutuse ja
ettevõtja vahel võiks taotletav summa olla suurem kui 5000 eurot.

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