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1. 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored“: uute tegevusvõimaluste loomine
Meetmeleht
Muudan strateegia meetmelehte: Ei
Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus: Arenguvajadus: tegevuspiirkonna
kogukondade elujõulisuse tagamiseks on vajalik erinevate teenuste ja huvitegevusvõimaluste
kättesaadavus kõikidele eagruppidele ning sidus ja tugev sotsiaalne kapital kogukonnas, et
kogukondade elukeskkond oleks konkurentsivõimeline linnalähi- ja linnaliste piirkondade, kuhu toimub
peamine väljaränne.
Selle valdkonnaga seotud probleemid:
Tegevusvõimalused piirkonnas nii noortele kui täiskasvanutele on piirkonniti erinevad.
Teenuste ärakadumine piirkonnast.
Tugevate kogukondade sotsiaalne kapital ning olemasolev infrastruktuur kogukondades on täiel määral
ärakasutamata.
Nii noortel kui täiskasvanutel on meelepärase rakenduse leidmise piirkonnas raske.
Kogukondade heakord ja välisilme on piirkonniti erinev.
Omavaheline koostöö eri huvigruppide vahel on piirkonniti erinev.
Inimeste aktiivsus on madal.
Uute eestvedajate pealekasv on väike.
Noorte kaasatus tegevustesse ja eestvedamisse on piirkonniti erinev.
Visioon 2020: Tegevuspiirkonna sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur on terviklik ning elanike
vajadustele vastav. Tehniline infrastruktuur soodustab mobiilsust ja kaugtöö kasutamist.
Tegevuspiirkonna elanik on aktiivne ja kaasav oma elu- ja ettevõtluskeskkonna kujundamisel ning
arendamisel. Kogukonnad korraldavad ja pakuvad majanduslikult elujõulisi teenuseid.
Strateegia meetme eesmärk: Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste
tegevusvõimalustega kogukonnad.
Toetatavad tegevused: Elluviidavate tegevuse või investeeringu kasusaajaks peab olema
tegevuspiirkond ning selle elanikud.
Toetatavad tegevused:
•tegevusvõimaluste pakkumiseks vajalikud seadmed, vahendid, rajatised;
•tegevusvõimaluste pakkumiseks ruumide kohandamine.
Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale (sh. meetmes lubatud
taotlejad ning dokumendid, mida peab projektitoetuse taotleja esitama taotluse esitamisel): Meetme
sihtgrupp MTÜ, SA, KOV
Taotleja tegutseb tegevuspiirkonnas ja investeeringut kasutatakse tegevuspiirkonnas.
Üks taotleja saab ühe tegevuse raames esitada ühe taotluse taotlusvoorus.
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Toetuse saaja esitab ühe aasta pärast projekti lõppu Valgamaa Partnerluskogule projekti seireandmed
ning lühikokkuvõtte investeeringu mõjust tegevusvõimaluste laiendamiseks
Esitatavad dokumendid
Taotleja esitab projekti kirjelduse.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: Toetus taotluse kohta taotlusvoorus toetus 1000–9500 eurot.
Taotlusvoorus kinnitatakse vähemalt üks taotlus partnerluskogu piirkonnast (piirkonnana käsitletakse
kohalike omavalitsuste territooriumi enne kohalike omavalitsuste ühinemisi 2017. aastal), kui see saab
vähemalt 50% maksimumhindest.
Toetusmäär vastavalt Leader määrusele.
Sihtvaldkond, kuhu strateegia meede panustab: 6B
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 artiklis 5 nimetatud prioriteedid ja
määruse artiklid, mille eesmärkide saavutamisele strateegia meetme rakendamine enim kaasa aitab:
Prioriteet 6, artikkel 20, 44
Strateegia meede kattub Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmega: Ei
Strateegia meetme indikaatorid ja sihttasemed: Rändesaldo: +69 inimest
Rahvastiku arv aastal 2020 – 11 400
Noorte (kuni 30-aastased) arv rahvastikus – 4050
Kogukondade poolt pakutavate teenuste ja tegevusvõimaluste arv – 220
Aktiivsete kodanikeühenduste arv – 150
Kasusaajate arv, kes kasutab toetuse abil parendatud või loodud uusi teenuseid ja tegevusvõimalusi –
1000
Kogukonnakeskustes pakutavate toetatud teenuste ja tegevusvõimaluste arv – 80
Toetust saanud võrgustikesse kaasatud noorteühenduste ja kogukondade arv – 50
Projektitoetuse taotluste hindamiskriteeriumid: I Mõju strateegia eesmärkide saavutamisele – 50%
Mõju kriteerium strateegia eesmärkide saavutamisele sisaldab projekti tegevuste mõju kogukonna/
noorte tegevusvõimaluste mitmekesistamisele, tegevuste ja tulemuste kasu kogukonna suutlikkuse ning
noorte aktiivsuse kasvule, tegevuste ja tulemuste kasu kasusaajate hulka arvestades. Samuti
hinnatakse projekti mõju kas piirkonna arengukava ja/või Valgamaa noorsootöö strateegia eesmärkide
saavutamisele.
II Elujõulisus – 30% Elujõulisuse kriteerium peegeldab loodud teenuse ja/või edasiste tegevuste
läbiviimise suutlikkust, toote või teenuse pakkumiseks vajalike ressursside olemasolu ja läbimõeldust
ning riskide analüüsi adekvaatsus ning kogukonna arenguks vajalike jätkutegevuste läbimõeldust ja
realistlikkust.
III Kaasatus/koostöö ja partnerlus – 10% Kaasatuse/koostöö kriteerium sisaldab projekti
ettevalmistusse kaasatud sihtgruppide/ organisatsioonide ning koostöö olemasolu.
IV Projekti kvaliteet – 10% Projekti kvaliteet kirjeldab projekti eesmärkide, tulemuste ja tegevuste
vahelist kooskõla ning projekti sisemist loogikat. Hinnatakse projekti eelarve põhjendatust ja
läbipaistvust ning kulude mõistlikkust ja otstarbekust.

