
MEEDE 2: KOGUKONDADE AKTIVISEERIMINE JA SIDUSUS 
Meetme rakendamise eesmärk: 
Piirkonnas on aktiivne ja ühtehoidev kogukond. 
Meetme rakendamise soovitud tulemus: 
Erinevatesse kogukondlikesse tegevustesse on kaasatud märkimisväärne osa piirkonna 
elanikest, mille tulemusena on kogukond aktiivsem ja sidusam. Läbi on viidud erinevaid 
ühiseid sündmusi, mis toetavad nii traditsioone kui ka uuenduslikkust. 

 

MEEDE 2 KOGUKONDADE AKTIVISEERIMINE JA SIDUSUS 

Vastab strateegia 
eesmärgile Piirkonnas on aktiivne ja ühtehoidev kogukond 

 
Toetatavad valdkonnad 

1) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamise, 
loomise, kujundamise ja/või juurutamisega 
2) Ühiste sündmuste ja tegevuste korraldamine 

Meetme osakaal kogu 
rahastusest 

10% 2015–2021 
 
10% Ülemineku periood 2021–2022 

 
 
 
Abikõlbulikud tegevused 
Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu määruse nr 

1305/2013 artiklitele nr 
14, 20, 35 ja 44 

 Kohaliku ajaloo-, kultuuri,- keskkonna- vms teemaliste 
sündmuste korraldamine, vastavatel sündmustel osalemine 
 Kohaliku ajaloo-, pärand- ja pärimuskultuuri,- elu- ja 
looduskeskkonnaga seotud uurimustööde teostamine 
 Õppereiside ja koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine 
 Õppeprogrammide ettevalmistamine ja läbiviimine 
 Koostöövõrgustike arendamine 
 Info ja teabematerjali koostamine ja publitseerimine 
 Tegevuste ja sündmuste elluviimiseks otseselt vajalike 
vahendite ja inventari soetamine 

Mitteabikõlbulikud 
tegevused 

 Investeeringud hoonetesse ja taristusse 
 Kõik muud mitteabikõlbulikud tegevused, mis tulenevad 
Leader määrusest 

Toetuse saajad 
Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), kohalikud 
omavalitsused, mikroettevõtted, PHKK 

 
 
Nõuded taotlejale ja 
toetuse saajale 

 Nõuded taotlejale ja toetuse saajale tulenevad kehtivast 
LEADER määrusest. 
 Projekti kirjeldus Põhja-Harju Koostöökogu vormil 
 Taotleja peab olema tegutsenud vähemalt 6 kuud enne 
taotluse esitamist. 
 Taotleja võib olla tegevusgrupi piirkonnast väljastpoolt, kui 
tegevus viiakse ellu tegevuspiirkonna elanike huvides, 



 

 tegevuspiirkonnas teenust pakkuvalt või investeering 
teostatakse PHKK piirkonnas. 
Taotleja saab esitada ühe taotluse taotlusvoorus. 

Maksimaalne ja 
minimaalne 
toetussumma 

• 20 000 eurot 
• 2 000 eurot 

 
 
Toetuse maksimaalne % 

 Mittetulundusühingud, sihtasutused ja omavalitsused kuni 
90% 
 Õppereisid kuni 60% 
 Mikroettevõtted kuni 60% 

 
 
 
 
Indikaatorid ja 
sihttasemed 

Tulemusmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 
Tegevustesse kaasatud PHKK piirkonna elanike arv: 
10000 (neljandik piirkonna elanikest) 
Väljundmõõdikud ja soovitud sihttasemed: 
Sündmuste arv 80, sh: 
Uute sündmuste arv: 22 
Traditsiooniliste edasiarendatud sündmuste arv: 17 
Õppereiside ja koolituste arv, sh piirkonnast välja:40 
Teostatud uurimustööde arv: 1 
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