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 Küsitluse eesmärk…

 selgitada 

o kuidas LEADER rahastusperiood aastatel 

2014-2020(2022) Raplamaal õnnestus; 

o millega taotlejad rahule jäid; 

o kuidas programm  aitas kogukondadel 

edeneda ja maaelu mitmekesistada; 

o millised olid projektitoetuste taotlemise 

kitsaskohad.



 Uue rahastamisperioodi 2023-

2027 strateegia ettevalmistamine

 Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu on 

koostamas Euroopa Liidu rahastamisperioodiks 

2023-2027 uut strateegiat

o oluline teada, mida saaksime uuel perioodil 

teisiti teha; 

o kuidas kogukondi paremini toetada, leida uusi 

arendamist vajavaid valdkondi;



 Käesoleva küsitluse sihtgrupp

 Kohalikud omavalitsused

 Sihtasutused

 Kolmas sektor - mittetulundusühingud



 Küsitluse korraldamine

 Küsitluse aeg: 01. – 10.juuni 2022;

 Küsitluse koht:  veebis;

 Küsitlus edastati esialgu: 384 kontaktile, lisaks  5

omavalitsusele,

 Küsitlusele vastajaid: 24



Küsitluse tulemused

1. Millise organisatsiooni esindaja oled? (24 vastajat)



2. Kas olete Mittetulundusühingu Raplamaa 

Partnerluskogu liige? (24 vastajat)



3. Kas olete teadlik LEADER Programmist projektitoetuse taotlemise 

võimalustest? (24 vastajat)



4. Kui olete teadlik LEADER programmi tegevusest 

Raplamaal, siis vastake, kas olete taotlenud oma 

projektide rahastamiseks toetust Raplamaa 

Partnerluskogust? (24 vastust)



5. Kui Sa vastasid eelnevale küsimusele eitavalt, siis 

palun selgita, miks Sa pole projektitoetust taotlenud?

o Enamus oli vastanud eelmisele küsimusele 

jaatavalt.

Üks eitav vastus oli:

o Bürokraatia maht on väikese MTÜ jaoks ülejõu-
käiv ja pole piisavalt tasustatud



6. Kui Sa oled projektitoetust taotlenud, siis millisest 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia aastateks 2014-

2021 meetmest olete raha taotlenud? (22 vastust)



7. Kas olete esitatud projektile toetust saanud? (23 vastust)



8. Kui vastasid eelmisele küsimusele eitavalt, siis palun 

selgita, miks pole projektile toetust eraldatud? (4 vastust)

o Taotlesime toetust meetmest "Elukeskkonna parendamine ja maaelu 

põhiteenuste kvaliteedi tõstmine (Investeering)". Äraütlemisotsuse 

põhjendustest selgub, et hindajad ei loe taotlusi läbigi, vaid nad on 

eelnevalt ära otsustanud, kellele toetusi ei anta. Konkurentidena 

tajutavatele MTÜ-dele raha ei anta. Projekti hindamine on nepotistlik ja 

pole seotud objektide arengupotentsiaalidega ning meetme 

eesmärkidega.

Nepotistlik - sugulaste soosimine ametikohtade jaotamisel, 

onupojapoliitikalik



o Meetme "Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi 

tõstmine (Investeering)" kohta - Vaatamata sellele, et kultuuri-, ajaloo-

ja arhitektuuriobjekt on unikaalne ja seda mitte ainult Eesti, vaid kogu 

Euroopa mõistes ning see objekt on kajastatud põhimõtteliselt kõikides 

kohalikes ja maakondlikes arengukavades (mõnedes ka lausa 

nimeliselt), on siiski hindamiskomisjoni liikmed otsustanud korduvalt 

objekti mitte toetada, viimati 2022. a. alguses tuues otsuses välja 

põhjendusena punktid, mis on ekslikud ega ole seotud projektis 

kirjeldatud tegelikkusega.

8. … ja veel



9. Kui mitmele projektile olete LEADER programmist 

perioodil 2014-2021 toetust taotlenud? (24 vastust)



10. Mitmele taotletud toetusprojektile olete raha 

saanud? (24 vastust)



11. Kas eelmises strateegias olnud toetusmeetmed on 

Teie arvates sihipärased ja Teile kui taotlejale 

vajalikud? (24 vastust)



12. Kui vastasid JAH, kirjelda, kuidas on 

toetusmeetmed Teie tegevust aidanud? (20 vastust)

o väga palju tegevusi on tehtud, mis oleks ilma rahalise toetuseta jäänud ka 

suure tõenäosusega tegemata (mitmed kontserdid, suured üritused);

o mõjub kogukonnale julgustavalt;

o paljud tegevused oleksid toetuseta tegemata;

o toetus aitas teha investeeringuid tegevuse jätkamiseks, laiendamiseks

o toetus on aidanud muuta rahvatantsurühm Hopsani esinduslikumaks ja uutele 

tantsijatele motiveerivamaks;

o rahastatud vajalikke investeeringuid, mis on kasutusel kogukonna huvides,

o aidanud ellu viia eesmärgilisi tegevusi, soetada vajaliku inventari;

o Toetusmeetme abil on paranenud kogukonna sidusus;



12. … ja veel 

o On aidanud tegevusi ellu viia.

o Positiivselt

o Elukeskkonda rikastanud, kogukonna tegevusi mitmekesistanud, 

kogukonna inimesi kaasanud ja liitnud, ehitatud lastele mänguväljak, 

virgestusala, korraldatud erinevaid koolitusi, seminare, ühiseid 

koosviibimisi;

o Kogukonna aktiivsust tõstnud, kogukonda liitnud, elukeskkonda 

parandanud, aidanud traditsioone hoida, uurida kultuuripärandit, tõsta 

kogukonna liikmete teadlikkust;

o Oleme saanud teha investeeringuid toetusega. Muidu oleksid need 

tegemata.

o Meie ja MTÜ poolt ellu viidud projektid on parendanud valla 

elukeskkonda

o Oleme oma ühingu liikmetele saanud pakkuda väga mitmekesiseid 

tegevusi ja koolitusi kogu perioodi vältel. Tänu aktiivsele ühistegevustele 

on ühing tuntud ja liikmeskond kasvab aasta-aastalt. Ilma toetuseta 

poleks saanud olla nii aktiivne ja kindlasti poleks olnud julgust ette võtta 

Naiste Ööde Filmifestivali.



12. …ja veel

o Tänu investeeringutoetusele oleme saanud käima lükata pärimusmaja 

ja õue, viinud läbi tegevusi ühisprojekti rahastuse toel. 6. punktile 

oleksin tahtnud mõlemad märkida- küsitlus paraku ei lase. Väga 

vajalikud on olnud need investeeringud ja toetused kogukonna 

aktiveerimise eesmärgil.

o Läbi ühistegevuste oli võimalik arendada kahe kandi inimeste 

koostööd. Ühtlasi kaasati kogukonna liikmed erinevates külakeskustes 

toimuvatesse ühistesse tegemistesse, õpitoad toetasid enesearendamist 

läbi uute teadmiste ja oskuste.

o Toetuste mitteeraldamine teeb võimatuks avalikes huvides umbes 

9000 kasusaajaga MTÜ põhikirjaliste eesmärkide saavutamise.

o Aidanud raamatute kirjastamisel

o Haridusvaldkonnas panustamine projektiga "Kool on kogukonna süda"



13. Kui vastasid EI, palun selgita, miks pole toetusmeetmed 

sihipärased ja teile vajalikud? (2 vastust)

o Bürokraatia maht on väikese MTÜ jaoks liiga mahukas;

o Toetusmeede - Elukeskkonna parendamine ja maaelu 

põhiteenuste kvaliteedi tõstmine (Investeering) - ei täida oma 

eesmärki, toetada tuleb üle aegade kestvaid väärtuseid, samuti 

nn rohepööret, võttes enne uutesse ehitistesse/rajatistesse 

investeerimist kõigepealt kasutusse olemasolevad hooned ja 

tõstes samas ka maapiirkondade väärtust elukeskkonnana, 

toetada tuleb investeeringuid kultuuripärandi ehitistesse, mis 

on ainuomased piirkonnale, identiteedi kandjad ja mille 

arhitektuuri, kultuuri ja ajalooline potentsiaal võimaldab neil 

kujuneda terve piirkonna arengumootoriks.



 Mõtteid uueks rahastamisperioodiks

14. Kuidas hindate LEADER programmi 

vajalikkust uuel perioodil aastatel 2023-2027? 

(24 vastust)



15. Milliseid meetmeid (tegevuste toetamist) peate uuel 

rahastamisperioodil vajalikuks, milliseid valdkondi peate 

oluliseks? Valida saab mitu vastust.24 vastust



16. Lisa veel omapoolseid ettepanekud. Iga idee on 

teretulnud.(5 vastust)

o rahvusvahelisi kogemuste vahetamise üritusi peaks olema rohkem;

o Projektijuhtimise osa maksumusest võiks olla suurem;

o Tahaks maakondlikku reisi aktiivsetele projektitaotlejatele 

eesmärgiga just kogukonnas, maakonnas suhelda. Väga tahaks 

näha, mida on Leader meetmete toel tehtud meie maakonnas ja kui 

edukad need projektid on nt 5 aastat hiljem;

o Vaja on teha kultuuripärandi investeeringute meede, et toetada 

selle väärtuslikumat osa kogukondade sidustamisel ja turismi 

edendamisel; 

o Abi kogukonnas parima hariduse saamiseks - eriti nendele 

peredele, kus on erivajadustega lapsi. Kuna Eesti riigis pole 

piisavalt tugispetsialiste ega ka sel teemal süsteemset lähenemist, 

siis saaks kasutada ühisprojekte koos naabermaadega 

tugisüsteemide uue teadmuse rakendamiseks.



Jõudu ja jaksu ning lennukaid ideid uue 

strateegia koostamisel!

Tänan tähelepanu eest!




