
Kinnitanud SKK juhatus, 

08.02.2023 

 

Saarte Koostöökogu toetab kogukondlike tegevuste hoogustumist 

ning uute algatuste ellukutsumist! 

 

 

„Vihmavarjuprojektide“ taotlusvooru eesmärk on toetada projekti Hoo andmine kogukonna 

koostöövõrgustikele vol. 2! raames nö rohujuuretasandil algatatud tegevusi elukeskkonna 

rikastamiseks ning piirkonna tuntuse tõstmiseks. 

Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia Saarte Koostöökogu (SKK) 

poolt toetatuna. SKK kui „vihmavari“ vastutab tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning 

aruandluse eest PRIAga. Taotleja roll on lubatud tegevused ellu viia. 

Ootame taotlusi, millega soovitakse 

 

- võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist kogukonnas juba toimuvatele 

traditsioonilisele tegevustele ja sündmustele. 

Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või 

tegevuse uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne. 

- ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad Saare maakonna kultuuri-, 

spordi- ja külaelu omanäoliste sündmuste ja tegevustega. 

- anda hoogu olemasolevatele koostöövõrgustikele ja uute tekkele. 

 

Eelistatud on tegevused väljaspool Kuressaare linna.  

Kuressaares toimuvate tegevuste puhul tuleb välja tuua ja põhjendada tegevuse mõju Leader 

strateegiale s.o. 

- piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmisele ja arendamisele; 

- kogukondade sidususe suurendamine läbi ühiste tegevuste; 

- uuenduslikud lahendused ja võimekuse arendamine piirkonna jaoks oluliste 

kogukonnateenuste pakkumisel. 

 

Tegevuse läbiviimisele toetuse taotlemiseks tuleb esitada (SKK) vastavasisuline vormikohane 

taotlus ja eelarve.  

SKK rahastab tegevusega seotud otseseid kulutusi: teavitus, ruumide rent, lektori tasu, päeva 

juhtimine, tegevuste läbiviimine, transport, toitlustus, majutus ning muud otseselt tegevuste 

eesmärkide ja korraldamisega seotud kulud.  

Ei rahastata investeeringuid põhivarasse, kulusid meenetele, auhindadele ja kingitustele. 

 

Taotleja omaosalus SKK toetuse abil elluviidud tegevustest peab olema minimaalselt 10%, 

mis tasutakse SKK-le arve alusel. 

 



Nõuded taotlejale ja taotlusele 

 

Taotlejaks võib olla: 

sõpruskond, naabruskond, külaselts, MTÜ, huvirühm, seltsid ja võrgustikud koos jms 

määrates endale füüsilisest isikust esindaja (kontaktisiku). 

 

Taotleja võtab endale vastutuse kogu taotluse aluseks oleva tegevuse korraldamise eest - 

sisulise poole planeerimine ja läbiviimine, broneeringute tegemised, vajadusel 

hinnapakkumiste küsimine, läbirääkimised teenusepakkujatega, eelarve jälgimine, 

üritusest/koolitusest/infopäevast osavõtjate registreerimislehe täitmine, Leader ja Saarte 

Koostöökogu logode kasutamine üritustel jms kohtades teavitamaks toetuse kaasamisest. 

 

Taotleja esitab vormikohase taotluse ja eelarve, näidates ära toetusega teostatavad tegevused, 

taotletava toetuse ja omaosaluse summa. 

 

Taotlust saab esitada ja tegevuste elluviimise aeg peab jääma vahemikku märts 2023 – 

september 2024 või kuni toetuseelarve (47 385 eur) täitumiseni. 

 

Taotluse koostamisel peab taotleja jälgima, et planeeritav kulu on mõistlik, põhjendatud, 

selge, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ja toetuse eesmärgi 

saavutamiseks vajalik. Toetuse taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku 

kasutamise. 

 

Taotluse läbivaatamine 

 

SKK juhatus otsustab taotluses kirjeldatud tegevuste vajalikkuse põhjenduse ja eelarve 

sobivuse alusel soovitud tegevuste elluviimise rahastamise ning kinnitab taotlejale eelarve 

tegevuste läbiviimiseks.  

Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat infot või kutsutakse taotleja planeeritavaid tegevusi 

SKK-le tutvustama ning kaasab vajadusel teisi projektipartnereid (omavalitsused, Saare 

Arenduskeskus).  

 

On oluline, kas ja kuidas planeeritud tegevus: 

- toob välja meie saarelist eripära ja aitab tutvustada meie maakonda (Eestis, maailmas); 

- rikastab meie elukeskkonda ja toob Saare maakonda külastajaid/turiste; 

- vähendab hooajalisust;  

- on oma sihtgrupi jaoks mingil kombel eriline (koondab huvilisi üle terve maakonna 

või üle Eesti),  

- pakub midagi uudset või „kiiksuga“; 

- arvestab ümbritsevat keskkonda. 

 

SKK annab taotlejale otsusest teada e-posti teel ning taotleja võib alustada tegevuste 

elluviimisega kohe peale tegevuste täpsustamist SKK nõustajaga. 

 



Tegevuste elluviimine 

 

Koostööleppes kinnitatakse projekti tegevused ja eelarve. Toetusega elluviidavate tegevuste 

eest esitab teenusepakkuja arved otse SKK-le. Võimalikud eelarvevälised lisakulud katab 

taotleja omavahenditest. 

 

Taotlejale rahastusega kaasnevad kohustused: 

- eelarve kasutamise jälgimine; 

- tegevuste ja tulemuste kajastamine SKK kodulehel, sotsiaalmeedias ja 

maakondlikus meedias; 

- SKK üldkoosolekul lühikese ülevaate andmine elluviidud tegevusest. 

 

SKK omalt poolt nõustab projekti sisulist poolt, aitab sündmuse turundamisel, teostab maksed 

teenuste pakkujatele ja teeb aruandluse PRIAle. 

 

 

 

Statuudi täiendamine 

 

SKK juhatusel on õigus statuuti jooksvalt täiendada. Kehtiv statuut ja muudatuste ajalugu on 

kajastatud SKK kodulehel. 

 

 

Kontakt ja lisainfo: Hanna Saar, tel 53 933 252; hanna.saar@skk.ee 


