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Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt regiooni isemajandamis- ja 

kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks “Crowd4Region“ 

 

 

Partnerid: Tartumaa Arendusselts, LEADER tegevusgrupid 

Austriast (juhtpartner), Luksemburgist, Saksamaalt, 

Rootsist. 
 

Potentsiaalsed partnerid: Eesti ja partnerriikide alternatiivsete 

finantseerimiteenuste/platvormide pakkujad, Tartumaa 

omavalitsused, kogukonnad, ettevõtjad. 
 

Kestvus:     01.09.2019 – 30.10.2021. 
 

Eesmärgid:  

• suurendada omavalitsuste, kohalike kogukondade, ettevõtjate ja LEADER 

tegevusgruppide teadmisi erinevate ühisrahastusvõimaluste kasutamisest piirkonna 

arendusprojektide kui ka üksikprojektide elluviimisel; 

• välja töötada koostöös rahvusvahelise meeskonnaga LEADER lähenemisega sobivad 

rakendusmudelid alternatiivsete rahastamisvõimaluste kasutamiseks;  

• kaasata senisest enam kohalikke kogukondi ja ettevõtjaid piirkonna 

arendustegevustesse.  

Kasusaajad:  

• kohalik tasand – kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused; 

• rahvusvaheline tasand – LEADER tegevusgrupid. 

 

Ühistegevused: 

• rahvusvaheliste partneritega teadmiste ja kogemuste vahetamine ühisrahastus-

võimaluste rakendamiseks kohalikul tasandil; 

• seni kasutatud praktikate analüüsimine, nõuete ja kriteeriumite välja töötamine 

täiendavate rahastamisvõimaluste ja -mudelite kasutamiseks. 

Tartumaa lisategevused:  

TAS valmistab ette ning viib koostöös kohalike partneritega ellu ühisrahastuskampaania 

piirkondlike arendusprojektide finantseerimiseks, sh: 

• kuulutab välja konkursi Tartumaa jaoks oluliste kaasrahastamist vajavate 

pilootprojektide leidmiseks;  

• koostöös kolme sektori esindajatega (KOVid, ettevõtjad, kolmas sektor) valmistab ette 

ja viib läbi ühisrahastuskampaania; 

• saadud praktiliste kogemuste ning rahvusvahelise koostöö tulemuste tutvustamiseks 

korraldab seminari alternatiivsete rahastamisvõimaluste kohta kohalikul tasandil.  

Projekti tulemused: 
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• Rahvusvaheliste kogemuste vahetamise kaudu on suurenenud teadmised 

ühisrahastusvõimaluste kohta; 

• Pilootprojektide elluviimise tulemusena on tugevnenud kogukondade, omavalitsuste, 

ettevõtjate ja TASi võimekus ühisrahastuskampaaniate elluviimiseks;  

• Loodud on koostöösuheted finantseerimisasutuste, ühisrahastusplatvormide ning 

valdkonna ekspertidega nii Eestis kui rahvusvaheliselt; 

• Läbi kaasava arendustegevuse ja koostöö on kasvanud innovaatiliste ja jätkusuutlike 

lahenduste elluviimine ning piirkonna isemajandamisvõimekus. 

Projekti eelarve on:  272 761 EUR, sh TASi tegevused 33 880 EUR.   

 

LEADER-meetmest planeeritud projektitoetus on 27 104 eurot, millele lisandub 

omafinantseering 6 776 eurot (jaguneb 2 aasta peale). TAS eelarve on kokku 33 880 eurot, 

millest rahvusvahelised ühistegevused 15 900 ja Tartumaa täiendavad tegevused 17 980 

eurot.  

 
Projekti tegevused Kogus/maht TASi kulu 

2019-2021 
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1. LEADER 

lähenemisega 

sobivate 
alternatiivsete 

finantseerimis-

võimaluste analüüs 

Partnerriikides olemasolevate 

võimaluste ja praktikate 

analüüsimine, kriteeriumite 

väljatöötamine, väliseksperdi 

kaasamine. 

3 600 sept 2019-

juuni 2020 

2. Rahvusvahelise 

projekti juhtimine 

Info koordineerimine 

partnerriikide vahel. 

2 400 sept 2019 - 

okt 2021 

3. Projektipartnerite 

kohtumised ja 

koosolekud 

5 juhtgrupi kohtumist ja 

seminari partnerriikides 

olemasolevate praktikatega 

tutvumiseks, kaasatud kaks 

TASi esindajat. 

7 700 sept 2019 - 

okt 2021 

4. Projekti lõppraporti ja 

tulemuste avaldamine 

Analüüsi ja lõppraporti 

koostamine, tõlkimine, 

kujundamine ja avaldamine 

elektrooniliselt. 

2 200 juuli – okt 

2021 
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 5. TASi lisategevused Pilootprojekti 

ühisrahastusampaania 

ettevalmistamine ja läbiviimine.  

8 770 aprill 2020 

– okt 2021 

Projektipartnerite seminari 

korraldamine Tartumaal. 

1 900 sept 2019 

TASi meeskonna osalemine 

rahvusvahelistel seminaridel.  

7 310 sept 2019-

okt 2021 

KOKKU  33 880  

 

 


