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PÄEVAKORD MTÜ Ida-Harju Koostöökoda poolt koostatava 2014-2010 Leader strateegia koostamiseks 
kogukonna investeeringute valdkonna vajaduste ja ootuste kaardistamine 

KOOSOLEKU JUHT  Ülle Puustusmaa, BDA Consulting OÜ 

MIDA MÕISTAME 
KOGUKONNA 

INVESTEERINGUNA 
JA MIS 

PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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PÄEVAKORD MTÜ Ida-Harju Koostöökoda poolt koostatava 2014-2010 Leader strateegia koostamiseks 
kogukonna investeeringute valdkonna vajaduste ja ootuste kaardistamine 

KOOSOLEKU JUHT  Ülle Puustusmaa, BDA Consulting OÜ 

MIDA MÕISTAME 
KOGUKONNA 

INVESTEERINGUNA 
JA MIS 

PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
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• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 
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objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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MIDA MÕISTAME 
KOGUKONNA 

INVESTEERINGUNA 
JA MIS 

PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
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o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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kogukonna investeeringute valdkonna vajaduste ja ootuste kaardistamine 

KOOSOLEKU JUHT  Ülle Puustusmaa, BDA Consulting OÜ 

MIDA MÕISTAME 
KOGUKONNA 

INVESTEERINGUNA 
JA MIS 

PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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MIDA MÕISTAME 
KOGUKONNA 

INVESTEERINGUNA 
JA MIS 

PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 

 

*Tumedamas kirjas on toodud hilisemas arutelus olulisimaks hinnatud 
kitsaskohad/probleemid 

VISIOON 2020 
 

 

 

 

 

 
 
MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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MIDA MÕISTAME 
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INVESTEERINGUNA 
JA MIS 

PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 
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MEMO KOOSTAJA: 

 
• Ida-Harjumaal on tugevad ja aktiivsed ja elujõulised kogukonnad 
• Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja 

kogukondade omavaheline sidusus ja seotus piirkonnaga 
• Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning 

loodud seeläbi eeldused uute kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda 
elama asumiseks. 

• Kogukonna investeeringute toel väärindatud (piirkonnale ja elanikele olulised) 
objektid on aktiivses kasutuses ja jätkusuutlilkult hallatud. 
  

   
Ülle Puustusmaa 
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PÕHIMÕTTEID 
JÄRGIDA TAHAME?  

Järgnev on kokkuvõte grupitöödest koosoleku raames ning esitlustele järgnenud arutelust. 

• Kogukonna investeering toetab kogukonna sidustamist piirkonnaga 
• Kogukonna investeering toetab nn sisu loomist, tegevuste arendamist ja teenuste 

ning funktsioonide mitmekesisust olemasolevate objektide baasil 
• Kogukonna investeering toetab koostööd kogukonnas, sh kogukonna liikmete, 

erinevate organisatsioonide vahel, samuti avaliku-, era- ja kolmanda sektori vahel 
ning külade, piirkondade ja valdade vahel. 

• Kogukonna investeeringust kasusaajate ring hõlmab kogukonda, avaldab laiemat 
positiivset mõju piirkonnas. 

• Kogukonna investeeringu toetuse taotleja võib olla piirkonna kohalik omavalitsus, 
KOV osalusega organisatsioon, piirkonnas registreeritud ja tegutsev ettevõtja ja 
piirkonnas registreeritud ja tegutsev mittetulundusühing ning toetuse eraldamise otsus 
põhineb kavandatavate tegevuste kogukonnale suunatuse, tegevuste sisu, mõju 
kuluefektiivsuse ja avaliku kasutuse tagatuse põhjal. 

• Kogukonna investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: 
o Vaba aja veetmise infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste 

mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid, vaateplatvormid, 
loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused) 

o Kultuurivaldkonna koostöö edendamisele 
o Kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele  

(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised) 
o Spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamine  

(nt suusa- ja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, 
spordihooned, matkarajad) 

o Turvalisuse suurendamine kogukonnas (nt naabrivalve, päästeüksused) 
• Kogukonna investeering ei ole suunatud korteriühistute pädevusse kuuluvate 

investeeringute teostamiseks ( katuste ja fassaadide remont jms) 
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• Kogukonna investeeringu toel ei rajata uusi (suuremahulisi) sotsiaalse infrastruktuuri 
objekte (nt külamaja, rahvamaja, spordihoone, ujula vms). 

• Kogukonna investeering ei ole otseselt suunatud töökohtade loomisele, kuid positiivne 
mõju töökohtade säilitamisse ja loomisse on soovitatav. 

• Kogukonna investeeringud Leader meetmest ei ole mõeldud  kohalikele 
omavalitustele KOKS-iga pandud ülesannete täitmiseks vajalike investeeringute 
teostamiseks. 

• Kogukonna investeeringutoetust Leader meetmest ei suunata objektidele, mis projekti  
tulemusena ei saavuta täielikult eesmärki, st jäävad pooleli ning vajavad tervikliku 
toimivuse tagamiseks jätkuinvesteeringuid.  

HINDAMIS-
KRITEERIUMID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupitööde, järgnenud esitluste ja arutelude tulemusena tõi töögrupp välja järgmised 
hindamiskriteeriumid (esialgne loetelu ja sõnastus): 

• Objekti vajalikkus piirkonnas/nõudlus (sh tulenevus arengukavadest, sarnaste 
objektide olemasolu piirkonnas, kasusaajate arv) 

• Objekti mõjusus – probleemi olulisus piirkonnas ning investeeringu mõju 
probleemi lahendamisele (lahendab probleemi, , aitab olulisel määral kaasa 
probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal määral) 

• Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise 
ökonoomsus, omaniku/taotleja võimekus halduskulude katmiseks, kasutusiga, 
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate arv jm))  

• Multifunktsionaalsus 
• Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse uudsus, uuenduslikkus 
• Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV tasand, Ida-harju tasand) 
• Sektoriteülene koostöö (nt public private partnership, MTÜ + KOV jne) 
• Avaliku kasutuse tagatus 
• Taotleja varasem kogemus ja käitumine toetuste sihipärasel kasutamisel. 
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