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Linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

1. Linnaaianduse valdkond sisaldab kogukonnaaedade ja erakoolide õppeaedade (edaspidi koos linnaaiad)
toetamist.

2. Valdkonna eesmärgid:

2.1 Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;

2.2 keskkondlikult jätkusuutlikum eluviis;

2.3 linnaelanike parem koostöö ja ladusam ühistegevus keskkonnahoiu eesmärgil;

2.4 kvaliteetsem praktiline ja mitteformaalne keskkonnaõpe;

2.5 linnaaianduse jätkusuutlik areng;

2.6 mitmekesine ja heakorrastatud avalik linnaruum, sihtfinantseeritud linnaaiandustegevuste (talgud, töötoad,
koolitused, seminarid jms) ja linnaaianduse arengu kaudu;

2.7 linnaaedade eestvedajate paremad teadmised ja oskused.

3. Eesmärkide saavutamise indikaatorid:

3.1 projekti tegevuste arv;

3.2 avalike tegevuste puhul meediakajastuste arv;

3.3 sihtrühma suurus:

3.3.1 kogukonnaaia eestvedajate arv;

3.3.2 kogukonnaaia või õppeaia tegevustes osalejate arv.

4. Valdkonna prioriteedid:

4.1 projekti tegevused on plaanitud ja läbi viidud kooskõlas arengustrateegia „Tallinn 2035“ tegevusvaldkonna
„Keskkonnahoid“ eesmärkide ja tegevusprogrammidega;

4.2 linnaaianduse tegevustes osalejate keskkonnateadlikkuse pidev suurendamine;

4.3 linnaaianduse kaudu kogukondliku tegevuse toetamine ja edendamine;

4.4 praktilise ja mitteformaalse keskkonnaõppe toetamine;

4.5 linnaaianduse arengu toetamine;

4.6 Tallinna linnaaedade eestvedajate teadmiste ja oskuste arendamine kogukonnatöö, keskkonnahariduse ja
linnaaianduse vallas.

5. Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. veebruar.

6. Projekti hindamise kriteeriumid:

6.1 tegevuse mõju Tallinna elanike keskkonnateadlikkusele;

6.2 tegevuse mõju Tallinna linnaaianduse arengule;

6.3 taotluse informatiivsus. Taotlusest peab selguma:

6.3.1 sihtrühm;

https://strateegia.tallinn.ee/keskkonnahoid
https://strateegia.tallinn.ee/keskkonnahoid
https://strateegia.tallinn.ee/keskkonnahoid


6.3.2 tegevusplaan ja/või keskkonnateadlikkuse alane õppeplaan;

6.3.3 tegevuse jätkusuutlikkus;

6.3.4 tegevuse ja eelarve vastavus seatud eesmärkidele;

6.4 eelistatakse uute linnaaedade rajamise projekte.

7. Toetuse piirsummad ühe taotluse kohta:

7.1 uue linnaaia rajamise puhul 5000 eurot;

7.2 olemasoleva linnaaia puhul 3000 eurot.

8. Taotlusele lisatavad kohustuslikud lisadokumendid:

8.1 linnaaia proportsionaalne eskiis-kavand;

8.2 kinnistu omaniku ja/või haldaja kirjalik nõusolek.

9. Toetust saab taotleda linnaaia toimimise jaoks olulisemateks kuludeks:

9.1 linnaaia rajamiseks vajalikud materjalid (nt: muld, vesi, peenrakastid), vahendid (nt: tööriistad (nt labidas,
aiakäru, reha)), inventar (nt: kompostikast, veenõu, kuur, kasvuhoone) ja selle jaoks vajalik transport;

9.2 töötubade, talgute ja muude linnaaiandust toetavate sündmuste läbiviimise kulud (nt: kujundus, trükk, juhendaja
tasu, osalejate toitlustus, tõlge, video- ja fotojäädvustus);

9.3 projektijuhtimise tasud.
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