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Visioon 2020


Ida-Harjumaal on tugevad, aktiivsed ja elujõulised kogukonnad.



Kogukonnainvesteeringute toel on suurenenud Ida-Harjumaa elanike ja kogukondade
omavaheline sidusus ning seotus piirkonnaga.



Kogukonna investeeringute toel on atraktiivsemaks muutunud elukeskkond ning
seeläbi loodudeeldused uute olemasolevate kogukondade püsimajäämiseks ning
kogukonna liikmete ligitõmbamiseks ja piirkonda elama asumiseks.



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

Olulised põhimõtted


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 ei ole suunatud korteriühistute eraomandit väärindavasse ja pädevusse
kuuluvate investeeringute teostamiseks (katuste ja fassaadide remont jms)



Kogukonna investeeringu oel 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 KOKSiga 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.



Kogukonna investeeringute meetmele planeerida soovitavalt … % IHKK Leader meetme
eelarvest



Kogukonna investeeringud loovad eeldused erinevate valdkondade sisuliste tegevuste
arendamiseks.

Visioonist ja probleemidest tuleneb …..


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 investeering on suunatud elukeskkonna parendamisele piirkonnas, sh: vaba aja veetmise
infrastruktuuri arendamisele ja tegevusvõimaluste mitmekesistamisele (sh pargid, haljasalad, külaplatsid,
vaateplatvormid, loodusobjektid, matkarajad, huvi- ja vabaaja tegevuste inventar, infoteenused)



Kogukonna investeering on suunatud kultuurivaldkonna koostöö edendamisele



Kogukonna investeering on suunatud kultuuriobjektide infrastruktuuri parendamisele, renoveerimisele
(nt muuseumid, külamajad, vabaõhulavad, ajaloomälestised)



Kogukonna investeering on suunatud spordi- ja liikumisharrastuste objektide parendamsele (nt suusaja terviserajad, spordi- ja mänguväljakud, avalikud ujumiskohad, spordihooned, matkarajad)



Kogukonna investeering on suunatud turvalisuse suurendamisele kogukonnas (nt naabrivalve,
päästeüksused)

Kodune ülesanne 1:


Täiendage vajadusel eesmärkide tabelit (slaidil 6).



Jälgige, kas toodud eesmärkide saavutamine viib visiooni
realiseerumiseni.



Täiendage vajadusel mõõdikute loetelu ja määratlust



Tooge välja soovitav sihttase mõõdikute osas
aastaks 2020

Eesmärk

Mõõdikud

1.Vaba aja veetmiseks
infrastruktuuri objektide, sh
kultuuri-, loodus- ja
spordiobjektide
multifunktsionaalne kasutamine

Kasutajate arv
Korrastatud objektid
Energiasäästlikkus
Kulude kokkuhoid
Pärandi säilimine
Funktsionaalsuse kasv
AK-des toodud projektide teostuse arv

2. Objektide ja inimeste
(kogukonna) turvalisus on
tagatud.

Turvaseadmed/vahendid
Kuritegevuse vähenemine
Naabrivalve piirkondade/liitunute arv
Turvalisust tagav infrastruktuuri elementide
olemasolu (piirdeaiad, sillad, ohumärgid,
lastealad….)
Turvaliste objektide arv

3. Tehtud investeeringud
toetavad ja loovad eeldused
sisulisteks tegevusteks

Kasutuse intensiivsus
Piirkonna elanike arv
Külastajate arv
Tegevuste mitmekesisus
Heaolu kasv

4. Erinevate valdkondade ja
sihtgruppide koostöö on
suurenenud

Koostööprojektide arv
Kaasatud organisatsioonide arv
Kasutajagruppide arvu kasv

Sihttase 2020

Hindamiskriteeriumid, millega edasi tegele(si)me
(I koosoleku materjal)


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, tekitab arenguhüppe, aitab
olulisel määral kaasa probleemi lahendamisele, leevendab probleemi mõningal
määral)



Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus (edasise haldamise
ökonoomsus, lisanduv finantskoormus eelarvele, omaniku/taotleja võimekus
halduskulude katmiseks ja projekti elluviimiseks, 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



Omaosaluse määr

Kodune ülesanne 2:


Täiendage hindamiskriteeriumite tabelit
(slaidid 9-10), tuues välja, millise info, allikate,
tõendite alusel toetuse taotluste hindajad
saavad ja peaksid langetama otsuseid.



Tõendite, allikate määratlusest saab ka sõltuma vajalike
lisadokumentide nõue ja taotluse ülesehitus.

Kuidas, mille, millise info alusel
hindamiskriteeriumi puhul otsustatakse (1)
Hindamiskriteerium

Hindamise alus, infoallikas

Objekti vajalikkus/olulisus piirkonnas/nõudlus
kogukonnale

Kajastatus valla/kohalikus avalikustatud ja viidatud
arengukavas või
kaaskiri (KOV) - kvalifitseerimistingimuseks?
sarnaste objektide olemasolu piirkonnas,
kasusaajate arv

Objekti mõjusus – investeeringu mõju
probleemi lahendamisele

Arengukava
Lahendab täielikult/lahendab osaliselt/ei lahenda
(projekti kirjeldus)

Investeeringu kuluefektiivsus ja jätkusuutlikkus

ökonoomsus, lisanduv finantskoormus eelarvele,
omaniku/taotleja võimekus halduskulude
katmiseks ja projekti elluviimiseks, kasutusiga,
kasutusintensiivsus (nt aastas, päevas, kasutajate
arv jm))

Multifunktsionaalsus

Objektil lisandunud funktsioonide arv

Investeeringuga toetatava tegevuse ja tulemuse
uudsus, uuenduslikkus
Koostöö (küla tasand, külade piirkonna tasand, KOV
tasand, Ida-Harju tasand)

Kuidas, mille, millise info alusel
hindamiskriteeriumi puhul otsustatakse (2)
Hindamiskriteerium
Sektoriteülene koostöö (nt public
private partnership, MTÜ + KOV jne)
Avaliku kasutuse tagatus
Taotleja varasem kogemus ja käitumine
toetuste sihipärasel kasutamisel
Omaosaluse määr

Hindamise alus, infoallikas

Järgmisel korral, 5. märtsil
Kõrvemaal arutame:


Toetatavad tegevused



Taotlemise protsess



Menetlemise protsess



Suur pilt koos teiste meetmetega

