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C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 
 

1. Strateegia meetme nimetus 
 

Meede 3 - Ühistegevuse arendamine 

2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus 
 
Piirkonnas on aktiivne vabaühenduste tegevus ning säilinud piirkonna traditsioonid. 
Piirkonna elanikud peavad aktiivsete kogukonnaliikmete ning eestvedajate olemasolu 
üheks suuremaks väärtuseks. Samas igapäevase seotuse tõttu Tallinnaga väheneb 
kogukondade vaheline sotsiaalne läbikäimine ja nõrgeneb elanike side kodukohaga. 

 
Lisaks on mureks kodanikuühenduste vähene omatulu teenimise oskus ning 
vabaühenduste jätkusuutlikkust mõjutav rahastusvormide vähesus (ühtib KODAR 
peamise väljakutsega), mistõttu on piirkonna vabaühendused liigselt sõltuvuses riiklikest- 
ja projektitoetustest. 

 
Oluline on tugevdada kohapealseid traditsioone ning juurutada jätkusuutlikke regulaarselt 
toimivaid sündmusi, mis aitavad tugevdada piirkondlikku identiteeti. Tugevad traditsioonid 
ning regulaarsed sündmused toetavad ka turismiaktiivsuse tõusu piirkonnas. 

 
Käesoleva strateegia prioriteedid – turism, kohalik ressurss ja koostöö – annavad kolmanda 
sektori organisatsioonidele hea võimaluse arendada nii koostööd, sidet kogukonnaga läbi 
temaatiliste ühistegevuste kui ka omatulu teenimise võimekust läbi strateegia prioriteetidega 
seotud teenuste väljatöötamise. 
3. Strateegia meetme eesmärk 

 
Meetme üldeesmärk (vastab strateegia eesmärgile 3): 
Vabaühendused on saavutanud majandusliku iseseisvuse ja mängivad olulist 
rolli piirkonnaüleste ühistegevuste algatamisel ning juhtimisel; 

Meetme spetsiifilised eesmärgid: 
Piirkonna vabaühendused on saavutanud suurema majandusliku sõltumatuse ning 
projektitoetuste osakaal Leader-meetmest toetust saanud piirkonna vabaühenduste eelarves on 
alla 70%; 
Piirkonnas on kujunenud regulaarselt toimuvad „bränd-sündmused“, mis arendavad ja 
kannavad edasi piirkonna traditsioone; 
Tegevuste ja sündmuste läbiviimisel on kasutusel uuenduslikud lahendused ning kohalik 
ressurss; 
Leader projektide kajastatus kohalikus meedias on suurenenud vähemalt kolmandiku võrra. 



4. Toetatavad tegevused² 
 
Toetatavad tegevused: 
Valla- ja piirkonnaüleste traditsiooniliste sündmuste korraldamine jms; 
Tegevused ja investeeringud, mis aitavad suurendada vabaühenduste 
majanduslikku sõltumatust (sh kogukonnateenuste arendamine, koolitused, 
uuenduslike lahenduste väljatöötamine ja juurutamine jms); 
Rahva- ja pärandkultuuri traditsioonide talletamine ning arendamine jms; 
Meetme eesmärkidega seotud tegevusteks vajalike väikevahendite 
soetamine. 

 
Meetme raames toetatakse strateegia ning meetme prioriteetidega seotud tegevuste 
korraldamise ja/või elluviimisega seotud kulutusi, põhjendatud juhtudel ka soetusi. 

 
Kulutused peavad olema mõistlikud ning põhjendatud, kooskõlas 
meetme üldeesmärkidega ning vastava maaeluministri Leader-meetme 
määrusega. 

 
Mittetoetatavad tegevused / kulud: 

  Võistlus- või treeningriietus 
(v.a esinemisriietus 1x kollektiivi kohta programmperioodi jooksul); 
Osalemine välisreisidel (sh spordivõistlustel) 
(v.a kuni 26 aastaste (k.a.) noortegrupid ja juhul, kui välisreisil osalemine panustab 
otseselt strateegia eesmärkide saavutamisesse); 
Maakondlikud sündmused 
(v.a juhul kui korraldajate hulgas on Ida-Harju Koostöökoja piirkonna organisatsioon või 
sündmus toimub Ida-Harju Koostöökoja territooriumil); 
Väga kitsale sihtgrupile suunatud tegevused ja 
investeeringud; Organisatsiooni püsikulud; 
Kõik vastava maaeluministri määruse kohaselt mitteabikõlblikud kulud. 

Meetme sihtgrupp (kes saab toetust taotleda): Mittetulundusühendused (MTÜ, SA), 
kohalikud omavalitsused* (sh omavalitsuste hallatavad allasutused)* ja ettevõtted (OÜ, AS, 
FIE, TÜ), kes tegutsevad IHKK tegevuspiirkonnas; 
*KOV (sh KOV hallatav allasutus) saab taotlejaks olla ainult ühisprojekti 
puhul. Projektist kasusaajad peavad olema Ida-Harju Koostöökoja piirkonna 
elanikud ja/või organisatsioonid; 
Taotlejaks ei saa olla erakond ega välisriigis registreeritud organisatsioon. 



5. Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. 
dokumendid , mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel) 

   Projektitoetuse taotleja peab taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel täitma kõiki vastavas 
maaeluministri määruses esitatud tingimusi. 
 
Meetmest 3 projektitoetuse taotleja peab lisaks vastava maaeluministri määruse poolt 
esitatud tingimustele täitma järgmisi nõudeid: 
 

• Iga taotleja saab esitada meetme ühte vooru ühe projektitoetuse taotluse; 
• Projektitoetuse taotlejal ei tohi taotlemise hetkel olla pooleli sama meetme raames 

toetatud projekte (pooleli = lõpparuanne esitamata). 
Erandina võib pooleliolevale projektile lisaks uut projekti taotleda juhtudel kui:  
-taotlejal on sama meetme raames pooleli ühisprojekt, esitada taotluse veel ühele 
projektile, mis ei ole ühisprojekt. 
-taotleja, kellel on pooleli ühisprojekt, mille tegevustest on ellu viidud vähemalt 50% 
(arvestatakse esitatud kuludeklaratsioonide summa alusel – kulusid peab olema 
deklareeritud vähemalt 50% ulatuses projekti eelarvest). 
Reegel ei kehti tegevusgrupi poolt esitatavatele projektidele. 

• Projektitoetuse taotleja peab esitama tegevusgrupi poolt kehtestatud vormil 
projekti kirjelduse ja eelarve; 

• Projektitoetuse taotlejal ei tohi projektitoetuse taotluse tegevusgrupile esitamise hetkel 
olla riiklikku maksuvõlga. Maksuvõla olemasolu kontrollitakse taotluse 
vastuvõtmisel; 

• Ehitustegevust sisaldava projekti puhul peab taotleja koos taotlusdokumentidega 
esitama ehitusloa (juhul kui see on nõutav Ehitusseadustiku kohaselt); 

• Juhul kui taotletakse toetust ehitustegevuseks, mis seaduse või Leader määruse 
kohaselt ei nõua ehitusteatist, ehitusluba ega ehitusprojektiesitamist, esitab taotleja 
koos taotlusdokumentidega joonised ja info planeeritava ehitustegevuse (remont, 
rekonstrueerimine vms) koha, mahu jms kohta. Info peab olema esitatud sellisel 
kujul, et hindajal on võimalik detailselt aru saada planeeritava tegevuse olemusest ja 
mahust, vajaliku ehitusmaterjali mahust (hindamaks hinnapakkumuse / 
hinnakalkulatsiooni realistlikkust); 

• Taotleja peab läbima nõustamise kohaliku tegevusgrupi poolt kinnitatud nõustaja 
juures, kes annab nõustamise läbimise kohta vastava kinnituskirja. Kinnituskiri peab 
olema lisatud projektitoetuse taotlusele; 

• Meetmest 3 projektitoetuse taotleja (v.a KOV) peab koos taotlusdokumentidega 
esitama taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud 
aruande ärakirja või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud 
majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakirja 
(majandusaasta aruanne = väljatrükk Äriregistri süsteemist); 

• Ühisprojekti puhul esitab taotleja koos taotlusdokumentidega kõigi projekti 
partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkuleppe IHKK poolt kinnitatud 
vormil. 

• Ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli 
tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed (IHKK kinnitatud 
vormil). 

• Sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kui taotleja on sihtasutus; 
• Mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva 



seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, 
juhul, kui taotleja on mittetulundusühing; 

• Projektitoetust taotlev organisatsioon peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud (st 
projektitoetuse taotlemise esitamise hetkeks peab Äriregistris organisatsiooni 
esmaregistreerimisest olema möödas vähemalt 6 kuud); 

• Projektitoetuse saajal on kohustus peale projekti lõppu täita ja esitada tegevusgrupi 
poolt ettenähtud vormil seirearuanne ning võimaldada järelseire tegemist kuni 5.a. 
peale projekti lõppu. 

6. Toetuse maksimaalne suurus ja määr 

Toetuse määr mittetulundusühingule, sihtasutusele ja kohalikule omavalitsusele on 
maksimaalselt 80% toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest; 
Toetuse määr laatade ja festivalide korraldamisel on olenemata taotleja juriidilisest vormist 
maksimaalselt 60% toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest; 
Projektitoetuse miinimumsumma on 2000 eurot; 
Projektitoetuse maksimumsumma on 10 000 eurot; 

7. Viide sihtvaldkonnale 

Prioriteet 6 - sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade majandusliku 
arengu edendamine, sh: 
6B - Maapiirkondade kohaliku arengu soodustamine. 

  8. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud 
prioriteedid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa 
aitab3 
Prioriteet 6 - sotsiaalse kaasamise, vaesuse vähendamise ja maapiirkondade 
majandusliku arengu edendamine. 
 
Seosed LEADER spetsiifiliste eesmärkidega: 
Sotsiaalse kaasatuse edendamine luues uusi töökohti, kaasates kohaliku arengu strateegia 
ettevalmistamise ja elluviimise protsessi kohalikud elanikud ning parandades teenuste 
kättesaadavust; 
Uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtu soodustamine; 
Kohaliku tasandi valitsemise parendamine läbi erinevate osapoolte kaasamise; 
Piirkondlike eripärade parem rakendamine, sh kohaliku toidu arendamine. 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklite 
numbrid, mis antud meetmega seonduvad: 
20; 35; 44 

9. Viide arengukava meetmele, kui strateegia meede sellega kattub 

Ei kattu 

10. Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed 

Toetatud projektide arv - 35 
Toetatud sündmuste arv (sh valla- ja piirkonnaüleste sündmuste arv) - 20 
Loodud ja jätkuvate erinevate traditsiooniliste sündmuste arv - 7 
Toetusi kajastavate artiklite arv kohalikus meedias – 40 



11.Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid 

Kvalitfitseerumiskriteerium: 
Taotlus aitab kaasa meetme eesmärkide saavutamisele - hinnatakse JAH/EI skaalal. Juhul kui 
hindajatest 50% või rohkem vastab “EI,” kõrvaldatakse taotlus edasiselt hindamiselt. 
 
Sisulised hindamiskriteeriumid: 
Projekti vajaduse põhjendatus - osakaal 20% 
Projekti mõju piirkonna koostööle ja kaasatusele (sealhulgas kohaliku ressursi kasutusele) - 
osakaal 15% 
Eelarve põhjendatus - osakaal 15% 
Projekti omafinantseeringu määr - osakaal 10% 
Taotleja ja tegevuste jätkusuutlikkus - osakaal 10% 
Sihtrühmade selgus - osakaal 10% 
Teavitustegevuste olemasolu, teostatavus ning teavitustegevuste asjakohasus - osakaal 10% 
Taotlusdokumentide tehniline korrektsus - osakaal 10% 
 
Hindamisel rakendatakse 5 punkti skaalat ja 50% lävendit – vähem kui 50% 
maksimaalsetest võimalikest hindepunktidest saanud projekti osas PRIA-le projekti 
rahastamise ettepanekut ei tehta. 
 

Hindepunktide selgitused: 
 
1.Projekti vajaduse põhjendatus 

1 Arenguvajadust / kitsaskohta ei ole projektis kirjeldatud ning erinevatele 
uuringutele / analüüsidele ei ole viidatud. Valitud tegevuste ja tulemuste vahel 
puudub selge seos. 

2 Arenguvajadus / kitsaskoht on kirjeldatud, kuid puuduvad viited erinevatele 
analüüsidele / uuringutele. Valitud tegevuste ja tulemuste vahel on osaline seos, 
kuid valitud tegevused ei ole piisavad kirjeldatud tulemuse saavutamiseks. 

3 Arenguvajadus / kitsaskoht on kirjeldatud, olemas on üldised viited erinevatele 
analüüsidele / uuringutele (nt viide KOV arengukava / riikliku arengudokumendi 
üldsõnalistele punktidele). Valitud tegevuste ja tulemuste vahel on osaline seos ning 
tegevused aitavad kaasa väljatoodud arenguvajaduse / kitsaskoha parendamisele. 
Projekti tegevused ja tulemused on osalises seoses. 

4 Taotleja poolt on selgelt kirjeldatud arenguvajadus/kitsaskoht, mida projektiga 
parendada. Arenguvajadus/kitsaskoht on põhjendatud ka erinevate uuringute / 
analüüsidega, kuid uuringud ei viita konkreetselt IHKK piirkonnale. Valitud 
tegevused on optimaalsed ja piisavad väljatoodud arenguvajaduse / kitsaskoha 
olulisel määral parendamiseks. Projekti tegevused ja tulemused on selges seoses. 

5 Taotleja poolt on selgelt kirjeldatud arenguvajadus/kitsaskoht, mida projektiga 
parendada. Arenguvajadus/kitsaskoht on põhjendatud ka erinevate uuringute / 
analüüsidega, kust tuleb selgelt välja, et antud arenguvajadus/kitsaskoht on seotud 
IHKK piirkonnaga. Valitud tegevused on optimaalsed ja piisavad väljatoodud 
arenguvajaduse / kitsaskoha olulisel määral parendamiseks. Projekti tegevused ja 
tulemused on selges seoses. 

2. Projekti mõju piirkonna koostööle ja kaasatusele (sh kohaliku ressursi kasutusele) 

1 Projektil puuduvad koostööpartnerid. 
Projekt ei avalda mõju koostööle ega kaasatusele. Projekt ei avalda mõju kohaliku 
ressursi kasutusele. Projektimeeskond on 1-2 liikmeline, projektis ei kaasata 
kohalikke elanikke ning projekt ei loo lisandväärtust. Projektis puuduvad 



uuenduslikud lahendused (sh ka näiteks on tegemist üritusega, mida on tehtud juba 
mitu aastat ning mille läbiviimisel ei planeerita märkimisväärseid uuendusi). 

2 Projektil puuduvad koostööpartnerid või ei ole koostööpartnerite sisuline ja 
rahaline panus kirjeldatud - st on küll koostööpartnerite loetelu, kuid nende roll 
projektis on ebaselge. 
Näiteks kui koostööpartneri roll on ainult rahaline (nt KOV annab 
omafinantseeringu või on koostööpartner hinna- või teenusepakkuja, kellel muu 
sisuline roll puudub), siis ei ole tegu sisulise koostööpartneriga. Samuti ei ole 
sisulise koostööga tegemist siis kui koostööpartner teeb tegevusi, mida ta nagunii 
teeks (nt KOV avaldab info oma veebilehel). 
Projekt avaldab vähesel määral mõju koostööle ja kaasatusele. Vähesel määral on 
kasutusel kohalik ressurss. Projektimeeskond on 2-4 liikmeline, kaasatakse 
kohalikke elanikke vähesel määral. Kasutusel on üksikud uuenduslike lahenduste 
elemendid (nt sündmuse puhul kirjeldatud uuenduslikuna uuema helitehnika vms 
kasutamine). Projektiga loodav lisandväärtus ei ole kirjeldatud. 

3 Projektil on koostööpartnerid, kuid koostööpartnerite sisuline (ja rahaline) panus 
on minimaalne. 
Projekt avaldab mõju koostööle ning kaasatusele. Projektis on kasutusel kohalik 
ressurss ning mõju kohaliku ressursi kasutusele on kirjeldatud. Projektimeeskond 
on 3-6 liikmeline, meeskonna rollijaotus on kirjeldatud ning projekti elluviimisse on 
kaasatud kohalikud elanikud. Kohalike elanike kaasatus on selgelt kirjeldatud. 
Kasutusel on uuenduslikud lahendused, kuid ei ole detailselt kirjeldatud, kuidas 
need lisandväärtust loovad. 

4 Projektil on koostööpartnerid, kelle sisuline (ja rahaline) roll projektis on 
kirjeldatud. 
Projekt avaldab olulisel määral mõju koostööle, kaasatusele ning kohaliku ressursi 
kasutusele. Selgelt on kirjeldatud kasutatav kohalik ressurss ning selle kasutus. 
Projektimeeskond on 4-10 liikmeline, meeskonna rollijaotus on selgelt kirjeldatud 
ning projekti elluviimisse on kaasatud kohalikud elanikud. Kohalike elanike 
kaasatus on selgelt kirjeldatud. Kasutusel on uuenduslikud lahendused ning on 
selgelt kirjeldatud, kuidas luuakse lisandväärtust. 

5 Projektil on olemas koostööpartnerid, kelle sisuline (ja rahaline) roll projektis on 
detailselt kirjeldatud. Projekti on kaasatud ka IHKK-väliseid piirkondi (näiteks 
mõni teine Leader-piirkond). 
Projekt avaldab olulisel määral mõju koostööle, kaasatusele ning kohaliku ressursi 
kasutusele. Selgelt ja detailselt on kirjeldatud kasutatav kohalik ressurss ning selle 
kasutus. Projektimeeskond on enam kui 10 liikmeline, meeskonna rollijaotus on 
selgelt kirjeldatud ning kaasatakse kohalikke elanikke. Projektis on kasutusel 
uuenduslikud lahendused ning nende uuenduslikkus on selgelt kirjeldatud ja 
põhjendatud (sh ka see, kuidas uuenduslikud lahendused lisandväärtust loovad). 



3. Eelarve põhjendatus 

1 Projekti eelarve on kirjeldatud üldiselt (nt üherealine "ürituse korraldamine") ning 
kulusid ei ole lahti kirjutatud. Kulude seos projekti tegevustega ei ole selge. Eelarve 
aluseks on vaid taotleja kalkulatsioon, maksumused ei ole põhjendatud. 
Omafinantseering olulisel määral mitterahaline (st Leader määrusega lubatud 
maksimaalses lubatud või selle lähedases mahus). Ühe ürituse või tegevuse 
maksumus ühisprojekti eelarves moodustab 25% või enam taotletavast 
projektitoetuse summast. 
Nt projekti tegevuskavas on planeeritud 10 üritust 24 kuu jooksul, taotletav 
toetussumma on 10 000 eurot, kuid ühe ürituse maksumus on 2500 eurot või 
rohkem. 

2 Projekti eelarve on kirjeldatud üldiselt, üksikud kulud on eraldi välja toodud. 
Kulude seos projekti tegevustega on kirjas, kuid ei ole selgelt põhjendatud. Eelarve 
aluseks peamiselt kalkulatsioon, üksikute tegevuste / teenuste kohta on olemas 
hinnapakkumused / hinnavõrdlus. Omafinantseering jaguneb rahalise ja 
mitterahalise panuse vahel. 

3 Projekti kulud on lahti kirjutatud ning osaliselt põhjendatud. Projekti kulud 
vastavad projekti tegevustele. Eelarve aluseks on suuremas osas hinnapakkumused 
/ hinnavõrdlused. Töö teostaja valik on põhjendatud. Omafinantseering jaguneb 
rahalise ja mitterahalise panuse vahel. 

4 Kulud on lahti kirjutatud ja põhjendatud ning vastavad projekti tegevustele. Eelarve 
aluseks on valdavas osas hinnapakkumused / hinnavõrdlus (nt ka hindade võrdlus 
veebilehtedel olevate hinnakirjade põhjal) ning töö teostaja valik on põhjendatud 
(näit 3 hinnapakkumist või põhjendus, miks on ainult üks hinnapakkumine). 
Omafinantseering on 100% rahaline. 

5 Projekti eelarve on jagatud konkreetseteks kululiikideks. Kulud on lahti kirjutatud 
ja põhjendatud ning vastavad projekti tegevustele. Eelarve aluseks on 
hinnapakkumused / hinnauuring (nt ka hindade võrdlus veebilehtedel olevate 
hinnakirjade põhjal) ning töö teostaja valik on põhjendatud (näit 3 hinnapakkumist 
või põhjendus, miks on ainult üks hinnapakkumine). Eelarves ega projektis ei 
sisaldu personalikulud (sh projektijuhtimine). Omafinantseering on 100% rahaline 

4. Projekti omafinantseeringu määr 

1 Omafinantseeringu määr on minimaalne (20%) või sisalduvad omafinantseeringus 
mitterahalised tegevused. 

2 Omafinantseeringu määr on 20,1 - 24,9% 

3 Omafinantseeringu määr on 25 - 29,9% 

4 Omafinantseeringu määr on 30 - 34,9% 

5 Omafinantseeringu määr on 35% ja rohkem. 

5. Taotleja ja tegevuse jätkusuutlikus 

1 Taotleja edasised tegevused peale projekti lõppu ei ole kirjeldatud. 

2 Taotleja edasised tegevused peale projekti lõppu on kirjeldatud pealiskaudselt / 
üldsõnaliselt (nt "jätkame tegevust"). Projektiga soetatakse vahendeid, kuid nende 
vajalikkus ei ole põhjendatud. Soetatavate vahendite edaspidine kasutus on 
kirjeldamata või on ette nähtud vaid minimaalne kasutus (nt 1 organisatsioon 1x 
aastas). Vahendite ühiskasutust ei ole ette nähtud. Investeeringuobekti(de) edasine 
ülalpidamiskulu ja selle katmise allikad on kirjeldamata. 



3 Taotleja edasised tegevused on kirjeldatud lühiperspektiivis (6 kuud - 1 aastat 
peale projekti lõppu). Projektiga soetatakse vahendeid projekti elluviimiseks. 
Soetatavate vahendite edaspidine kasutus on vaid ühe organisatsiooni piires, 
vahendite ühiskasutust ei ole ette nähtud. Investeeringuprojekti puhul on välja 
toodud investeeringuobekti(de) edasine ülalpidamiskulu ja selle katmise allikad 
ebaselged või kirjeldatud üldsõnaliselt. 

4 Taotlejal on varasemalt kogemus projektiga seotud valdkonnas. Taotleja edasised 
tegevused on kirjeldatud pikemas perspektiivis (üle 1 aasta peale projekti lõppu) 
ning tuginevad varasemal kogemusel. Projektiga soetatakse vahendeid, mille 
edaspidine kasutus on selgelt kirjeldatud. Vahendite kasutus on enam kui ühe 
organisatsiooni piires ning ette on nähtud vahendite ühiskasutus. 
 Investeeringuprojekti puhul on välja toodud 
investeeringuobekti(de) edasine ülalpidamiskulu ja selle katmise allikad. 

5 Taotlejal on varasemalt kogemus projektiga seotud valdkonnas. Taotleja edasised 
tegevused on selgelt kirjeldatud pikemas perspektiivis (üle 2 aasta peale projekti 
lõppu, tegevused on läbi mõeldud ja põhjendatud). Projektiga soetatavate vahendite 
edaspidine kasutamine on kirjeldatud (läbi mõeldud ja põhjendatud).  
Investeeringuprojekti puhul on konkreetse kalkulatsioonina välja toodud 
investeeringuobekti(de) edasine ülalpidamiskulu ja selle katmise allikad. 

6. Sihtrühmade selgus 

1 Projekti sihtrühm(ad) pole välja toodud. 
2 Projekti sihtrühm(ad) on välja toodud väga laialt ja üldsõnaliselt ("kõik piirkonna 

elanikud", "kõik lapsed", "kõik vallaelanikud", “kõik maailma inimesed”, “kõik 
kultuuri/teatri/laadahuvilised”, “kõik tervisesportlased” vms) 

3 Projekti sihtrühm(ad) on osaliselt välja toodud, sihtrühm on väga kitsas (nt "ühe 
küla 6-7 aastased lapsed") või puudub sihtrühma valiku põhjendus. 

4 Sihtrühm(ad) on selgelt välja toodud, põhjendatud; sihtrühm on piirkonna- või 
vallapõhine (st ei ole piirkonnaülene). 

5 Sihtrühm(ad) on selgelt välja toodud, põhjendatud; sihtrühm on piirkonnaülene 

7. Teavitustegevuste olemasolu, teostatavus ning teavitustegevuste asjakohasus 

1 Teavitustegevusi ei ole planeeritud. 

2 Teavitustegevused on planeeritud üldiselt. Teavitustegevused ei ole seotud 
sihtrühmaga ega projekti tegevustega (puudub vastav põhjendus). Teavitus ei ole 
avalik (nt "jagame oma liikmete listis") 

3 Teavitustegevused on planeeritud, kuid vastavad vaid osaliselt projekti tegevustele 
ja sihtrühmale (nt projekti oluline sihtgrupp on 12-18a noored, kuid peamine 
infokanal on kohalik ajaleht). Teavitus on osaliselt asjakohane. Teavitus on avalik. 

4 Teavitustegevused on läbi mõeldud ja põhjendatud. Teavitustegevused vastavad 
projekti tegevustele ja sihtrühmale. Teavitus on asjakohane. Teavitus on avalik. 

5 Teavitustegevused on läbi mõeldud ja vastavad projekti tegevustele ja sihtrühmale; 
teavitus on asjakohane (näit noortele facebook, pensionäridele ajaleht jne). 
Teavitus on avalik. Teavitustegevustel on konkreetne vastutaja. 



8. Taotlusdokumentide tehniline korrektsus 
1 Projekti erinevate osade vahel (tegevused, eesmärgid, eelarve ning lisadokumendid 

jne) puuduvad loogilised seosed. Taotlusvormi sisuline osa on pealiskaudne, 
puuduvad viited uuringutele / analüüsidele jms. Matemaatilised vead projekti 
eelarves, kulude ja tulude prognoosis jms. Projektidokumentatsiooni läbivad 
süstemaatiliselt kirja- ja arvutusvead. Projekti ajakava on aasta täpsusega. 

2 Projekti erinevate osade vahel (tegevused, eesmärgid, eelarve ning lisadokumendid 
jne) on osaliselt loogilised seosed. Taotlusvormi sisuline osa on kirjeldatud, kuid 
puuduvad viited uuringutele / analüüsidele. Projektidokumentatsioonis esinevad 
süstemaatilised kirja- ja arvutusvead. Projekti ajakava on poolaasta täpsusega. 

3 Projekti erinevate osade vahel (tegevused, eesmärgid, eelarve ning lisadokumendid 
jne) on loogilised seosed. Taotlusvormi sisuline osa on kirjeldatud, olemas on viited 
uuringutele / analüüsidele. Viidete juurest puudub selgitus. 
Projektidokumentatsioonis ei esine süstemaatilisi kirja- ja arvutusvigu. Projekti 
ajakava on kvartali täpsusega. 

4 Projekti erinevate osade vahel (tegevused, eesmärgid, eelarve ning lisadokumendid 
jne) on loogilised seosed. Taotlusvormi sisuline osa on kirjeldatud, olemas on viited 
uuringutele / analüüsidele. Viidete juures on toodud selgitus, kuidas projekt 
konkreetse uuringu / analüüsiga seostub. Projektidokumentatsioonis ei esine 
süstemaatilisi kirja- ja arvutusvigu. Projekti ajakava on kuu täpsusega. 

5 Projekti erinevate osade vahel (tegevused, eesmärgid, eelarve ning lisadokumendid 
jne) on loogilised seosed. Taotlusvormi sisuline osa on kirjeldatud, olemas on viited 
uuringutele / analüüsidele. Viidete juures on toodud selgitus, kuidas projekt 
konkreetse uuringu / analüüsiga seostub. Projektidokumentatsioonis ei esine 
süstemaatilisi kirja- ja arvutusvigu. Projekti ajakava on nädala täpsusega. 



 


