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1. Lõppenud LEADER-perioodi kokkuvõte  

 

Kaiu ja Juuru piirkondade sidusrühmade esindajad Heiti Arro  ja Hannes Vald tegid sissejuhatuse 

koosolekusse ning tegevjuht Rita Triinu Peussa ja arendusjuht-projektinõustaja Andra Liibek 

tegid  Kaiu ja Juuru piirkondade huvigruppidele ülevaate lõppenud perioodi toetusmeetmetest. 

Esitlus Lisa 2.  

 

2. Ideekorje uue perioodi strateegia koostamiseks 

 

• Ettevõtlusmeetme toetussumma ja protsent tuleks vastavusse viia toetustaotluse 

summaga, kui soovitakse suuremat summat kui seni olnud maksumummäär siis vastavalt 

toetusprotsent väheneb ja omaosalus suureneb.  

• Eelmisel perioodi strateegilised eesmärgid ja meetmed on end väga hästi tõestanud ja 

nendega sarnaselt võiks jätkata.  

• Ettevõtluse toetuste puhul tuleks tingimused üle vaadata ja vajaduselt kitsendada 

kriteeriume, alustavad ettevõtjad ei peaks konkureerima juba tegutsevatega. Alustavad 

peavad oma jätkusuutlikkust suutma põhjendada, tihti on aga just alustavad ettevõtjad 

millegi uue ellukutsujad ning uuenduslikkuse propageerijad ja neid ei saa ka kõrvale 

lükata.  

• Järelevalveperioodi lõppedes on olnud olukordi, kus vara ei anta enam avalikuks 

kasutamiseks kasutada, seda tuleks põhjalikumalt reguleerida. Samuti on kogukonna 

majades või erinevatel spordi- ja mänguväljakutel olukord, kus ei ole vahendeid 

remontimiseks või majandamiseks. Siin tuleks läbi mõelda juba taotlemisel kuidas 

jätkusuutlikkust tagada. 

• Hetkel on väga aktuaalne noorte elamusehituse toetamine, krediidiasutused ei anna 

laenusid, kas on võimalik LEADER toetustega mingil määral toetada noori uue kodu 

loomisel? Tegevjuht vastas, et vastavalt LEADER-määrusele ei ole võimalik eraisikuid 

toetada. 

• Seni ei ole Raplamaa Partnerluskogu toetanud seltsinguid kuna eelmisel perioodil võeti 

vastu otsus strateegia koostamisel, et seltsingute puhul ei ole konkreetset vastutavat isikut 

või isikuid.  

• Ettepanek ministeeriumile: ühisprojektide puhul on vajalik partneri olemasolu, antud 

tingimuse võiks üle vaadata ja võimalusel ka ühisprojekt ellu viia ühe osapoolega ehk 

siis taotleja üksinda viib ellu.  
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• Eelmise strateegiaperioodi prioriteetsed eesmärgid olid ettevõtluse ja kogukondade 

toetamine, uuel perioodil võiks minna edasi kindlasti samade prioriteetidega ning ka 

protsentuaalselt sarnaselt. 

• Elukalliduse tõusu tõttu on taotlejaid, kes loobuvad toetusest ning vabanenud 

vahenditega on võimalik uuesti meede avada. Kuna nii ettevõtluse kui kogukonna 

investeeringute meetme puhul on palju paremusjärjestuses joone alla jäänuid, siis võiks 

teha PRIA le määruse väljatöötamisel ettepaneku, et oleks võimalik esmalt pakkuda 

eelarve alla jäänutele vabanenuid vahendeid. 

• Uuel perioodil võiks suurema tähelepanu pöörata juba olemasolevate hoonete 

renoveerimisele, see võiks olla strateegias sätestatud.  

• Keskkonnahoid, roheenergia, ületarbimise peatamine ning toiduraiskamise 

vähendamine, uue perioodi märksõnad - uuel perioodil tuleb need strateegias 

eesmärkidena välja tuua. Kindlasti ei tohiks riiklikke toetusmeetmeid dubleerida. 

• Töötajate/töökohtade arv ei tohiks olla toetustaotluse seireandmeks, kuna 

uuenduslikkuse ning efektiivsuse puhul minnakse tööstuses ja tootmises üha enam IT 

lahendustele ning automatiseeritakse tootmised. Seega töötajate/töökohtade arvu 

suurendamist ei saa lugeda üheselt positiivseks arenguks ja sellest ei tohiks lähtuda 

hindamisel.  

• Hindamiskriteeriumite väljatöötamisel võiks olla ka oluline, et objekt  või eelistatud 

valdkond oleks olemas piirkonna või kantide arengukavas. 

• Raplamaa omavalitsustel on puhkebaasid teises maakondades (Kabli puhkebaas 

Pärnumaal ja Hobulaiu puhkebaas Läänemaal), nende renoveerimiseks ei ole võimalik 

toetusi taotleda Raplamaa Partnerluskogust. Kaheldakse, kas asukoha tegevusrühmadest 

on võimalik toetust saada, kuna kasusaajad on teisest maakonnast ja hindajad ei hindaks 

seda väga kõrgelt.  

• Ettepanek ministeeriumile määruse koostamisel: teha erisus ja anda võimalus kohalikus 

tegevusrühmas esitada taotlus teise tegevusrühma piirkonda kuuluva kinnisvara 

renoveerimiseks, kui  kõik kasusaajad on kohaliku tegevusgrupi elanikud.  

• Projektijuhtimine on toetatav vaid ühisprojektide puhul, ettepanek ministeeriumile 

määruse koostamisel: kaaluda ka võimalust toetada ettevõtlusmeetmes ja kogukonna 

investeeringute meetmes projektijuhtimist, kuna projekti elluviimine on aeganõudev töö. 

• Projektide menetlemise tähtajad võiksid olla lühemad. Elluviimise tähtaeg on hetkel kaks 

aastat, mida on mõjuvatel põhjustel võimalik ka pikendada.  

• Ettepanek PRIA le võtta kasutusele lihtsustatud kulumeetod ja vähemalt 50% rahastusest 

taotlejale ette maksta. Väga keeruline on kogukonnameetmete puhul 

mittetulundusühingutel leida sildfinantseerimist.  

 

 

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

 

 

 

Rita Triinu Peussa      Andra Liibek 

koosoleku juhataja      protokollija 
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