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Kokkuvõte Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2015-2020 muudatustest.    

 

 

Strateegia muudetud osad ja põhjendused: 

 

1. Meetmete prioriteetsus, osakaalud ja rahastamine: 

Strateegia vahehindamise tulemusel hinnati strateegias kavandatud eesmärkide täitmist ja 

tegelikku olukorda, kus toetusteks on välja maksmata veel 22 %.  

2019 aastal on kavandatud taotlusvoor, kus kõik meetmed on avatud. Strateegia senist 

jaotuskava muutev on üldkoosoleku otsus suunata jagatav jääk  viimases taotlusvoorus 

meetmete vahel alljärgnevalt: 

I meede 30% ( Põhjendus: Senised strateegilised tulemusnäitajad ei ole veel täies 

mahus täidetud, samas eelarve on täidetud 80% kogu meetme mahust. Ettevõtlus 

meede oli strateegia koostamise ajal prioriteetseim valdkond (meetme osakaal 

40%), kuid senine kogemus näitab vajadust korrigeerida strateegia valdkondade 

prioriteetsust ning tunnistada ettevõtlus meetme alla jäämist kogukonna meetmele 

nii projektide kvaliteedi, mõju kui ka konkurentsi poolest (III meede). Seni 

laekunud projektid ei ole suutnud täita oodatud strateegilisi eesmärke ja 

tulemusnäitajaid, konkurents on madal.) 

II meede 10% (Põhjendus: Senised stareegilised tulemus- ja väljundnäitajad on 

kõige madalamad, eelarve täidetud vaid 41% kogu meetme mahust. Puudub 

konkurents ning projektid ei vasta ühisprojektide tingimustele. Ei näe potensiaali 

strateegiliste eesmärkide täitmiseks viimases taotlusvoorus. Mõistlik vähendada 

meetme mahtu, kuid anda veel võimalus tugevate ühisprojektide esitajatele.) 

III meede 54% (Põhjendus: Senised strateegilised tulemusnäitajad ei ole veel täies 

mahus täidetud. Kogukondade meede on kõige konkurentsi tihedam, suurima 

mõjuga piirkonnale, kasusaajate hulgalt kõige suurem, maaelu arengule kaasabi 

rohujuure tasandile kõige lähemal, potentsiaalseid ja häid projekte on raha mitte 

jätkumise pärast tegemata jäänud.) 

IV meede 6% (Põhjendus: Strateegia tulemusnäitajad on täidetud. Suunata raha 

uute rahvusvaheliste ja siseriiklike koostööprojektide ettevalmistamiseks.) 
 

Prioriteetsemaks valdkonnaks muutub kogukondade arengu meede, ettevõtlus jääb teisele 

kohale. Ettevõtlus meetme rahaline maht uue jaotuskava alusel ei muuda oluliselt 

kavandatud strateegiat (väheneb 1%).  Kolmas meede on ainulaadne - muudes 

programmides sarnast investeeringu meedet enam pole. Kolmanda meetme rahalised 

vahendid kasvavad eeskätt teise meetme arvelt, samas sihtgrupp neil kahel meetmel on 

üks – kolmas sektor.  
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Kuna vahehindamine saab anda hetkel tulemuse vaid 2016 aasta projektinäitajate osas, 

siis raske on näha ette 2017, 2018 ja 2019 algatatud ja lõpuleviidud projektide tulemusi. 

Samas on väga oluline, et määratud toetusrahad jõuavad kõik taotlejateni ja Põhja-Harju 

Koostöökogu saab kõik toetusrahad välja maksta perioodi lõpuks. Seetõttu oleme 

strateegia rahastuskavasse sisse kirjutanud ka võimaluse järgnevalt: 

Pooleli olevate projektide toetussummadest jäävad jäägid ja meetmete jagamata summad 

pärast 2019 aasta taotlusvooru suunatakse III meetmesse. 

 

2. Meetme maksimum toetussummasid: 

Meetme maksimumsummasid on I ja III meetmes vähendatud seetõttu, et raha on 

meetmetes vähem, püstitatud seirenäitajad ei ole veel täidetud.  

 

3. Seirenäitajaid. 

Seirenäitajaid on korrigeeritud kogutud näitajate ja projektides planeeritud näitajate alusel 

ning arvestatud on uut jaotuskava.  

 

 

 

Koostanud 

 

Margit Pärtel 

Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht 

 

01.10.2018 

 

 

Strateegia muudatused on  Maaeluministeeriumi poolt heaks kiidetud(22.11.2018 nr 4.2-

19/5576-1). 
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