
Kohaliku omaalgatuse programm 
 

01.10.2013 taotlusvoor 



Programmi eesmärk 

 

on kohaliku arengu ja kogukondade 

elujõulisuse tugevdamine kogukondliku 

initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise 

kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja 

oskuste kasvu kaudu. 



Taotlejad 

tegutsevad avalikes huvides:  

 eesmärgid ja tegevused (sh teavitamine) 

on suunatud avalikkusele; 

 tegutsetakse liikmes- või töötajaskonnast 

laiema sihtgrupi (välja arvatud 

erivajadustega inimeste) heaks;  

 tegutsetakse valla, alevi, aleviku või küla 

(Tallinnas asumi) huvides; 

 

 

 

 



Taotlejad 

ei saa olla (välistatud) 

 erakonnad, äriühingud (sh mitmesugused 

liidud), ametiühingud; 

 kutse-, ameti- erialaliidud; 

 korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- jmt  

ühingud 

 teistes maakondades registreeritud 

ühendused  



Taotlemine 

01. oktoobriks 2013 elektrooniliselt esitatav 

taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel 

märgitud kohaliku omaalgatuse programmi e-

posti aadressile hiljemalt 16:30, paberkandjal 

esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse 

käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti 

teel maavalitsuse postiaadressile 

(postitempel ei tohi olla hilisem kui 

01.10.2013) 

 



Taotlused 

 Kuni 2 taotlust, juhul kui need on esitatud 

erinevatesse meetmetesse; 

 Toetuse maksimaalne summa 1600 € 

 Omafinantseering vähemalt 10,00% projekti 

kogumaksumusest:  

 Kohalikus arengus peab pool omafinantseeringust 

olema rahaline ja pool võib olla rahaliselt mõõdetav 

panus 

 Kogukonnapärandis omafinantseering rahaline 

 Kogukonnateenuste arendamises omafinantseering 

rahaline 

 

 



Kohaliku arengu 

kaudu toetatakse projekte, millede tulemusel 

on kogukonnad elujõulised ning kasu saavad 

eelkõige kogukonna liikmed:  

 kelle identiteet on tugevalt kogukonnaga 

seotud;  

 kelle initsiatiiv ühiskonnas kaasarääkimisel 

oma vajaduste ja huvide esindamisel 

suureneb; 

 kes teevad koostööd kogukonna arendamisel 

ja kohaliku elu edendamisel;  

 



Kohaliku arengu 

projektides kirjeldatud eesmärkide 

saavutamise väljundid: 

 avalikkusele kättesaadavaks tehtud kogutud ja 

süstematiseeritud mitmesugustes 

valmidusastmetes materjalid (sh uuringute 

analüüsid, kogukonna elujõulisuse jaoks olulised 

väljaanded, strateegiaid kirjeldavad dokumendid 

jms); 

 kirjeldatud väärtused, teadmised ja oskused; 

 korrastatud/koristatud ruumid ja objektid;   

 jne 



Kogukonnapärandi 

kaudu toetatakse projekte, millede tulemusel 

tehtud investeering pärandi säilitamisesse 

väärtustab kogukonna liikmete identiteeti.  

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks 

toodetakse/ja või soetatakse väljunditena 

kogukonna identiteedi tugevdamiseks ja 

edasikestmiseks vajalikke varasid. 

 



Kogukonnateenuste (sh 

elukeskkonna parandamise) 

kaudu toetatakse projekte, millede tulemusel 

avalikuks kasutuseks tehtud investeering: 

 väärtustab kohalikku elukeskkonda; 

 arendab majanduslikku aktiivsust;  

Projekti eesmärkide saavutamiseks 

investeeritakse väljunditesse, mida kogukonna 

liikmed aktiivselt kasutavad:  

 varad kogukonnateenuste käivitamiseks/ 

arendamiseks 

 ehitatud/rajatud, rekonstrueeritud/remonditud objektid, 

ehitised. 

    

 

 



Teavitamine ja logod 

Toetuse kasutamisest tuleb toetuse saajal 

avalikkust teavitada (näiteks oma veebilehel 

või mõnes aktiivses sotsiaalmeedia kanalis).  

 

Lisaks tuleb üritustel, trükistel, materjalidel, 

veebilehel sobivasse kohta paigutada 

programmi logo ja/või viide: „Projekti rahastab 

regionaalministri valitsemisala kohaliku 

omaalgatuse programmi vahenditest.“ 

http://www.kysk.ee/teavitamine-ja-logod


Kokkuvõtteks 

 kohaliku arengu projektide kaudu toetatakse kõiki nn „pehmeid 

tegevusi“ 

 kogukonnapärandi ja -teenuste projektide kaudu toetatakse 

investeeringuid ja investeeringute tegemiseks otseselt vajalikke 

sisseostetavaid teenuseid (ainult juriidilistelt isikutelt / FIE - delt) 

 2 taotlust võib esitada juhul, kui need on erinevatesse meetmetesse 

 rahaliselt mõõdetav panus omafinantseeringuna on lubatud ainult 

kohaliku arengu projektide elluviimisel 

 kogukonnapärandi ja – teenuste projektide omafinantseering peab 

olema rahaline 

 taotlused tuleb saata maavalitsustesse kindlal kellaajal (va posti 

teel), ühendus peab olema sellesse maakonda registreeritud; 

 asumipõhisus kehtib ainult Tallinnas  

 kõikide taotluste jaoks on eraldi eelarved  

 


