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Puhume purjesse! Kogukondade ühtsuse ja koostöö toetamine läbi uudsete tegevuste ning sündmuste
●

Toetame uute mõtete, ideede ja algatuste elluviimist, mis rikastavad Loode-Eesti kultuuri-, spordi- ja seltsielu
omanäoliste sündmuste ja tegevustega
● Võimendame, anname lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas juba toimuvatele tegevustele või
sündmustele. Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele sündmusele või tegevusele uue nüansi, mis
on mingil moel esmakordne ja uudne
● Algatame uusi koostöövõrgustikke ja tugevdame olemasolevaid
● Noortelt noortele - aktiveerime noori (piirkonnas elavaid ja/või koolides õppivaid) sündmuste eestvedajateks
ja pakume noortele võimalust korraldada huvipakkuvaid sündmusi
Kogukonnaüritused, õppereisid, laagrid, matkad, spordiüritused, töötoad, kulumaterjalid, loovtööd, füüsilise ja
vaimse turvalisuse suurendamise üritused, trükised, raamatud, filmid, turundusmaterjalid jne
Asjade ja seadmete ost, töötasu (sh projektijuhi tasu), auhinnad, meened, kingitused

Summa

MTÜ, sõpruskond, naabruskond, külaselts, huvirühm jt määrates endale füüsilisest isikust esindaja
eraisik
ettevõtja
noored (12-19 aastased piirkonnas elavad ja/või õppivad noored). Noorte projektidel peab olema mentor
(täiskasvanu), kes kinnituskirjaga võtab kohustuse noori toetada nii projekti kirjutamisel kui teostamisel.
● Lääne-Harju Koostöökogu (edaspidi LHKK) tasub maksimaalselt 90% projekti toetatavatest kuludest, kuid
mitte rohkem kui 3 500 eurot
● noorte projektidel ei ole omaosalus kohustuslik
Miinimumsummat ei ole määratud, toetuse maksimaalne summa on 3 500 eurot

Tähtaeg

taotlusi saab esitada jooksvalt kuni eelarve (36 984 eur) täitumiseni

Dokumendid

Taotleja esitab vormikohase taotluse ja eelarve

Kuhu esitada

postkast@vomentaga.ee

Hindamine

Hindamistulemuste alusel selgub, millised projektid saavad rahastuse. Hindamiskomisjoni otsusest teavitatakse
taotlejaid e-posti teel ühe kalendrikuu jooksul alates taotluse esitamisest
Hindamiskriteeriumid ja osakaalud:
● sündmus/tegevus rikastab elukeskkonda uute ideedega (tegevused on innovaatilised või tegevuste
elluviimiseks kasutatakse uudseid viise, metoodikaid, arvestades ka piiranguid koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks); (30%)
● sündmus/tegevus toob välja Loode-Eesti eripära ja aitab tutvustada meie piirkonda (traditsioonide
hoidmine, kogukonna väärtustamine, kohalike toodete esile tõstmine, üritused looduses) jne; (20%)
● sündmus/tegevus vähendab hooajalisust (nt Porikuu festivali üritused); (20%)
● sündmus/tegevus väärtustab ümbritsevat keskkonda ja lähtub keskkonnasäästlikest põhimõtetest (nt
loodustooted, ringmajandus ja uuskasutus, välditakse ühekordsete nõude kasutamist jne); (10%)
● sündmus/tegevus kaasab kohalikku elanikkonda, kasusaajad on selgelt välja toodud ja põhjendatud.
Kasusaajate hulk on piisavalt suur arvestades projektis planeeritud tegevusi ja toimumiskohta; (10%)
● sündmus/tegevus tehakse koostöös, kirjeldatud on, kellega ja mis eesmärgil koostööd tehakse ning kuidas
on kaasatud partnereid. (10%)
● Taotleja võib alustada projekti tegevusi peale LHKK-ga koostööleppe sõlmimist.
● Koostööleppes kinnitatakse projekti tegevused ja eelarve.
● Arved esitab teenusepakkuja otse LHKK-le. LHKK esitab taotlejale arve omafinantseeringu summas.
● Võimalikud projekti eelarve välised lisakulud katab taotleja omavahenditest.
● Taotleja kohustused:
- projekti eelarve kasutamise jälgimine;
- tegevuste ja tulemuste kajastamine avalikkuses (nt FB-s, kodulehel), LEADER sümboolika kasutamine
- lühikese sisulise kokkuvõtte tegemine projekti tegevuste ja tulemuste kohta. Lisaks kokkuvõttele
esitatakse ürituse päevakava, osalejate nimekiri ja fotod.
● LHKK nõustab projektitaotlejat, toetab teavitamisel ja turundamisel, maksab teenusepakkujate ja
kulumaterjalide arved ning esitab PRIAle aruande. LHKK ei tasu ettemaksuarveid, kõik kulud tasutakse
peale teenuse osutamist.

Kaasfinantseering

Hindamiskriteeriumid

Elluviimine ja
aruandlus

Lisainfo

●
●
●
●

Kontakt ja lisainfo: Koostööprojektide koordinaator Eliko Kõiv eliko@vomentaga.ee, 5354 2379

