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MTÜ Kodukant Läänemaa LEADER meetmete mõjude analüüs  

perioodil 2016-2021 
 

Lähteülesanne 
 
 
Uuringu pakkumise esitamine koos metoodika kirjeldusega tähtaeg: 11.04.2022 
Uuringu raporti esitamise tähtaeg: 13.05.2022 
 
Eesmärk: saada hinnang MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+ 
https://kklm.ee/wp-content/uploads/2021/11/KKLM_Strateegia_2021_puhas.pdf 
elluviimisele, sh hinnata, kuidas on LEADER meetmete kaudu perioodil 2014-2021 
toetatud projektid aidanud kaasa strateegias seatud eesmärkide täitmisele. Hindamine 
hõlmab kõiki perioodil 2014-2021 lõpetatud LEADER projekte.  
 
Taust  
MTÜ Kodukant Läänemaa (edaspidi KKLM) on LEADER piirkondlik tegevusrühm, mis 
ühendab Lääne maakonna kolme valda (Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ja Vormsi saar) 
ja osa Lääneranna valda (endised Lihula ja Hanila valdade alad). MTÜ Kodukant 
Läänemaal on seisuga 01.03.2022 74 liiget. Liikmeskonda kuuluvad Läänemaa 
omavalitsused (4), mittetulundusühingud (31) ja äriühingud (39).   
Perioodiks 2014-2020 seadis KKLM strateegia peamisteks eesmärkideks  
ettevõtlusaktiivsuse suurendamise ja elukeskkonna parendamise, mis on KKLMi 
strateegilised tegevusvaldkonnad ehk meetmed. Täiendavaks tegevusvaldkonnaks on 
siseriikliku ning rahvusvahelise koostöö arendamine, mille rakendajaks on KKLM. MTÜ 
Kodukant Läänemaa strateegia 2014-2020+ dokumendis on sõnastatud kõigi kolme 
strateegilise suuna alameesmärgid ja seatud nende mõõdikud (sh sihttasemed).  
 
MTÜ Kodukant Läänemaa strateegia 2014-2020+ ja meetmetest toetatud projektidega 
seotud informatsioon on leitavad siit: https://kklm.ee/leader-meede/. Lisaks tagab Tellija 
järgmised alusandmed: 

1. 2016-2021 lõpetatud projektide ülevaade Pria vormil 
2. Äriregistri andmed Meede 1 projektitaotlejate kohta 
3. KKLM kogutud seireanded 

 
 
MÕJUANALÜÜSI SISU 
 
Mõjuanalüüs koosneb: 

1. Andmeanalüüsist, mis hõlmab nii Tellija poolt ettevalmistatud andmete 
(äriregistri- ja seireandmed) kui ka Teenusepakkuja poolt läbiviidud lühiküsitluse 
tulemuste analüüsi. Lühiküsitlused viiakse läbi kõigi perioodil 2016-2021 
lõpetatud Meede 1 ja Meede 2 projektide  kohta (kokku 87). Meede 3 projektide 
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(kokku 4) kohta viiakse lühiküsitlus läbi vähemalt viie projektis osalenu/kasusaaja 
seas. 

2. Fookusgrupi ja/või süvaintervjuudest taotlejate, piirkonna arengut toetavate 
organisatsioonide esindajate ja LEADER toetust mitte taotlenud ettevõtete 
esindajatega.  

 
I ANDMEANALÜÜS 
 

1. Ülevaade LEADER strateegia meetmete rakendamisest aastatel 2016-2021 
(sisend Tellijalt) 

Muuhulgas peab analüüs andma ülevaate: 
- Rahastatud projektide arv perioodil 2016-2021 meetmete kaupa 
- Rahastamisotsuse saanud projektide elluviimine (lõpuni viidud, katkestatud, 

odavnemised/kallinemised, teostamisel) 
- Projektirahastuse jaotumine KOVide (vajadusel väiksemate piirkondade – näit. 

haldusreformi eelsete valdade) lõikes 
- Taotlejate jaotumine sektorite lõikes 
- Projektirahastuse jaotumine tegevuste lõikes 
- Projektirahastuse jaotumine tegevusvaldkondade lõikes 
- Korduvtaotlejate osakaal meetmete lõikes 

 
2. Meede 1 tulemused  

Perioodil 2016-2021 on lõpule viidud 46 ettevõtlus meetmest toetust saanud projekti. 
Muuhulgas peab analüüs andma ülevaate: 
Seireandmetest tulenev info (sisend Tellijalt): 

- Ühis- ja suurprojektide arv  
- Korrastatud/rajatud taristuobjektide arv 

 
Taotlejatega läbiviidud kirjalikust lühiküsitlusest tulenev info (viib läbi 
Teenusepakkuja): 

- Uute/parendatud turismitoodete/teenuste arv 
- Uute/parendatud (kohalikul ressursil baseeruvate) teenuste/toodete arv 
- Loodud töökohtade arv võrreldes taotluses lubatuga 
- Koolitusel, seminaridel ja õppereisidel osalejate arv 

 
Äriregistrist tulenev info (sisend Tellijalt): 

- Toetust saanud ettevõtete sotsiaalmaksuga maksustatud summa muutus  
- Toetust saanud ettevõtete palgakulu ning keskmine töötajate arvu muutus  
- Toetust saanud ettevõtete keskmise müügitulu muutus  
- Toetust saanud ettevõtte keskmise kasumi muutus  
- Eelloetletud indikaatorite suhe investeeringu/toetuse summasse  

 
*Äriregistri andmete põhjal hinnatakse projekte, mis on lõpetatud vahemikus 2016-
2019. 
**FIE andmed päritakse Eesti Maksu- ja Tolliametilt.  
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Meede 1-st toetust saanud projektide mõju/tulemuslikkus tegevusvaldkondade lõikes: 
• Käsitööndus (3)  
• Kohalik toit, sh toitlustus (10) 
• Maaturism (13) 
• Spordi- ja muud vaba aja tegevused (4) 
• Taimekasvatus (1) 
• Teenused piirkonna elanikele (5) 
• Tootmine (10) 

 
3. Meede 2 tulemused 

Perioodil 2016-2021 on lõpule viidud 41 elukeskkonna meetmest toetust saanud 
projekti. Muuhulgas peab analüüs andma ülevaate: 
Seireandmetest tulenev info (sisend Tellijalt): 

- Parendatud piirkonnaeripära tutvustavate ja/või kultuuripärandi objektide arv 
- Jätkusuutlike mainekujundus-/ turundusprojektide arv 
- Ühis- ja suurprojektide arv 
- Tagasi- ja sisserände soodustamisele suunatud projektide arv 

 
Taotlejatega läbiviidud kirjalikust lühiküsitlusest tulenev info (viib läbi 
Teenusepakkuja): 

- Koolitusel, seminaril, õppereisil osalejate arv 
- Uute/parendatud teenuste arv 
- Hinnang tegevuse mõjule/vajalikkusele strateegia eesmärkidest lähtuvalt 

tegevusvaldkondade kaupa  
- Toetuse suuruse ja mõju/vajalikkusele vaheline suhe 

 
Meede 2-st toetust saanud projektide jaotumine tegevusvaldkondade lõikes: 

• Käsitööndus (3) 
• Kohalik toit (1) 
• Kultuuripärand (10) 
• Kunsti-, muusika- jm kultuuritegevus (2) 
• Maaturism (7) 
• Spordi- ja muud vaba aja tegevused (8) 
• Teenused piirkonna elanikele (10, millest 1 on ettevõtlusele suunatud) 

 
4. Meede 3 tulemused 

Perioodil 2016-2021 on lõpule viidud 4 koostöö meetmest toetust saanud projekti. 
Muuhulgas peab analüüs andma ülevaate: 
Seireandmetest tulenev info (sisend Tellijalt): 

- Koostööprojektide arv 
- Koostööprojektides osalenud partnerite arv 
- Tegevustes osalenute arv 

 
Projektis osalenutega/kasusaajatega läbiviidud kirjalikust lühiküsitlusest tulenev info: 



	

	
MTÜ	Kodukant	Läänemaa	
Karja	tn	27,	90502	Haapsalu	
Reg.	kood	80187159	

- Hinnang tegevuse mõjule/vajalikkusele strateegia eesmärkidest lähtuvalt 
koostööprojektide kaupa: 

• Loode-Eesti piirkonna ühisturundus  
• Kohalik toit kättesaadavaks 2016  
• Osalemine Tallinna toidumessil Food Fair 2018  
• Säästva turismi arendamine  

- Toetuse suuruse ja mõju/vajalikkusele vaheline suhe 
 
*Iga koostööprojekti puhul küsitakse mõju/vajalikkuse hinnangut vähemalt viielt 
projektis osalenult/kasusaajalt.  
 
II INTERVJUUD 
 
Pakkuja viib eelnevalt kooskõlastatud intervjuukava alusel alljärgnevad intervjuud: 
 

1. 15-25 fookusgrupi ja/või süvaintervjuud toetust saanud taotlejatega ja 
piirkonna arengut toetavate organisatsioonide esindajatega. Intervjuud 
peavad muuhulgas andma vastuse järgnevatele küsimustele: 
Meetmete tulemuslikkus 

- Takistused projektide elluviimisel 
- Projektide tulemuslikkus  
- Projekti mõju taotlejale – milliseid muutusi tekitas?  
- Projektide mõju piirkonna arengule 
- Leader meetmete mõju piirkonna arengule 
- Muud mõjutegurid 

Osapoolte rahulolu ja tulevikuvajadused 
- Rahulolu taotlemise protsessiga 
- Rahulolu aruandlusega 
- Tulevikuvajadused 

 
2. Kuni 5 süvaintervjuud toetust mittesaanud taotlejalt, kes ei ole taotlemas 

käinud. Muuhulgas peavad intervjuud andma vastuse järgnevatele küsimustele: 
- Rahulolu taotlemise protsessiga 
- Kas projekt on ellu viidud? 
- Tulevikuvajadused 

 
3. Kuni 5 süvaintervjuud piirkonna olulisemate ettevõtjatega (mikro- või 

väikeettevõtja), kes ei ole taotlemas käinud. Muuhulgas peavad intervjuud 
andma vastuse järgnevatele küsimustele: 

- Põhjused, miks ei ole LEADER toetust taotletud 
- Tulevikuvajadused 

 
Pakkuja valib intervjueeritavad ning kooskõlastab need Tellijaga.  
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PAKKUMUS 
 
Pakkumuse palume esitada hiljemalt 11.04.2022 aadressile laaneliider@kklm.ee 
 
Pakkumise sisu  
Pakkujalt oodatakse:  

- Lähteülesandes antud analüüsitavate probleemide, teemade ning metoodika 
täpsustust/edasiarendust;  

- Uuringu teostamise ajakava koos lahti seletatud tegevuskavaga (sh kuidas 
võiksid jaguneda tegevused pakkuja ja Tellija poolsete uuringu läbiviija(te) 
poolt);  

- Uuringu läbiviija(te) CV(-si)d; 
- Viimase kolme aasta jooksul tehtud olulisemate analoogsete tööde nimekiri; 
- Uuringu hinda. 

 
Pakkumuste hindamine  
Hindamisel arvestatakse:  

- Uuringu teostamise lahendust, tegevuskava, metoodika sobivust (30%); 
- Uuringu pakkumise tegija varasemat kogemust mõjuanalüüside teostamisel 

(30%); 
- Maksumus (40%). 

 

Pakkumust ei saa esitada KKLM otseselt seotud isikud sh endised ja praegused 
juhatuse, hindamiskomisjoni, revisjonikomisjoni liikmed ja projektitoetuse taotlejad.  
 
 
 
	


