
Juhised taotlejale 

 Kogukondade ühistegevuse arendamine ehk „VIHMAVARJUPROJEKT“ 

Mis on vihmavarjuprojekt 

• Vihmavarjuprojekt on Nelja Valla Kogu projekt, mille raames tegevuste 

elluviijateks on piirkonna vabaühendused 

• Projekti toel saavad vabaühendused lihtsustatud korras taotleda toetust 

• Vihmavarjuprojektid annavad lihtsa ja turvalise võimaluse uute ideede 

elluviimiseks ning enda proovilepanekuks 

Projekti eesmärgiks ei ole ainult vabaühenduste tegevuste toetamine. Tegevusgrupp 

soovib vihmavarjuprojekti abil LEADER tegevustesse kaasata uusi ühendusi, toetada 

võrgustiku teket ning kavandada edaspidiseid tegevusi piirkonna arengut silmas 

pidades. 

Keda ootame taotlema? 

Ootame taotlema Nelja Valla Kogu tegevuspiirkonnas - Saku, Kiili, Harku ja Saue 

vallas tegutsevaid vabaühendusi. 

Toetust ei saa taotleda Saue linnas elluviidavatele projektidele.  

Endised Kernu ja Nissi vallad kuuluvad Lääne-Harju Koostöökogu tegevusgrupi 

piirkonda ning taotlejad saavad toetuste osas infot Lääne-Harju Koostöökogust 

www.vomentaga.ee 

Milliseid ideid toetame ja millise eelarvega? 

• Oodatud on väikeprojektide taotlused, mis rikastaks tegevuskeskkonda, oleks 

oma sihtgrupi jaoks mingil moel eriline, pakuks midagi uudset või „kiiksuga“, 

arvestaks ümbritsevaid olusid. 

• Maksimaalne toetussumma ühe väikeprojekti kohta on 5 000 eurot. 

Omaosalus on 10% 

Milliste tegevuste toetuseks saab raha taotleda? 

Toetame: 

• Uute seltsi- ja huvitegevusürituste ning traditsioonide algatamist ja elluviimist. 

• Koolituste, õpitubade ja õppereiside korraldamist 

• Laste- ja noortelaagrite korraldamist 

• Tegevuste läbiviimiseks vajalike materjalide ja väikevahendite soetamist 

(kasutusiga võrdub projekti kestvuse sega või lühem) 

Milliseid tegevusi ei toetata? 

Investeeringuid, st põhivara ostmist ja remondi- ja ehitustöid.  

Projektijuhtimist  

Tegevuste elluviimist, mis on juba saanud toetust teistest projektidest või kohalikust 

omavalitsusest. 

http://www.vomentaga.ee/


Kuidas taotleda? 

Taotlemine on lihtne 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Nelja Valla Kogule taotlus koos eelarvega e-kirja 

teel ajavahemikus 01. aprill kuni 31. aprill 2021.  

Taotluse vormi leiad Nelja Valla Kogu kodulehe alamlehelt Taotlemine 

https://www.4kogu.ee/node/148 

Taotlemisel on abiks Nelja Valla Kogu tegevjuht. Temale võib helistada telefonil 51 87 

480 või kirjutada info@4kogu.ee 

Millal saan teda, kas minu ideed toetatakse? 

• Vihmavarjuprojekti taotluste tegevuste sobivust hindab ja pingerea kinnitab 

10. mail 2021 Nelja Valla Kogu juhatus.  

• Pingerea kinnitamisel hinnatakse: 

1. Projekti põhjendatust ja seost Nelja Valla Kogu piirkonnaga  (on põhjendatud/ei 

ole põhjendatud) 

2. Uuenduslikkust (jah/ei) 

3. Projekti tegevuste ja kulude põhjendatust (on põhjendatud/ei ole põhjendatud) 

 

Taotlejaid teavitatakse 11. mail 2021 e-kirja teel toetuse määramise või 

mittemääramise osas. 

 

Millal ja kuidas saan tegevusi alustada? 

Peale avatud läbirääkimisi tegevuskava ja eelarve osas kinnitatakse taotlus NVK 

juhatuse poolt ning sõlmitakse tegevuste elluviimiseks leping.  

Tegevuste rahastamiseks esitatakse Nelja Valla Kogule arve 90% ulatuses.  

 

Lennukaid ideid soovides 

Annika Jõks 

5187480 

info@4kogu.ee 
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