
Projekti “Innovatsiooni otsingul” kokkuvõte 
Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt 

 
Partnerid: Tartumaa Arendusselts (Eesti), LAG SECAD (Iirimaa) ja LAG TAGUS 
(Hispaania). Lisaks on Eesti poolelt projekti kaasatud: Tartu Ülikooli Ideelabor, Tartu 
Teaduspark, Eesti Maaülikool ja Tartu Ärinõuandla. 
 
Projekti kestvus: ca 2 aastat (2018 aprill – 2020 mai) 
 
Eesmärgid:  

• Tõsta kogukondade, ettevõtjate ja võrgustike võimekust uuenduslikult mõelda. 
• Aidata kaasa LEADER piirkonna arengule, toetades innovatsioonikasvu läbi uute või 

edasiarendatud toodete/teenuste. 
• Luua mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks LEADER 

piirkonnas. 
 
Tegevused: 

1. Rahvusvaheline arenguprogramm “Innovatsiooni otsingul” Tartumaa 
kogukondadele, ettevõtjatele ja võrgustikele eesmärgiga: suurendada osalejate 
võimekust uuenduslikult mõelda; mitmekesistada kohalikke tooteid ja teenuseid ning 
algatada uuenduslikke projekte/lahendusi. Arenguprogramm koosneb nii kohalikust 
koolitusprogrammist kui ka rahvusvahelistest seminaridest (2018 - Tartus, Eestis; 
2019 – Extremaduras, Hispaanias; 2020 – Corkis, Iirimaal). Tartumaalt on programmi 
oodatud osalema kokku kuni 25 mittetulundus-, avaliku ja erasektori esindajat, kes 
soovivad ellu kutsuda uudseid lahendusi ning arendada innovaatilisi tooteid ja 
teenuseid kas eraettevõtluses või kogukonna hüvanguks. 1,5-aastase 
arenguprogrammi jooksul jõuavad osalejad oma väljatöötatud idee rakendamiseni 
(taotledes selleks vajadusel LEADER toetust) ning planeerivad ka jätkutegevusi. 
Arenguprogrammi metoodika tugineb start-up-maailmas kasutatava ettevõtluskiirendi 
ja Tartumaa Arendusseltsi poolt välja töötatud koolitusprogrammi “Uuenduste 
otsingul” kombineeritud formaadil. 

2. Innovatsioonimudeli loomine - erinevate riikide kohalikul tasandil kasutatavate 
innovatsioonistrateegiate ja -mudelitega tutvumine ning ühisosa leidmine. Kohaliku 
tasandi innovatsioonimudeli kirjeldamine - kuidas LEADER piirkondades koostöös 
kogukonna esindajate ja ettevõtjatega innovatsiooni ellu kutsuda, juhtida ja selle 
mõjukust hinnata. Ühiselt defineeritakse innovatsiooni tähendus Tartumaa 
Arendusseltsi piirkonnas. Samuti otsitakse seoseid Euroopa Komisjoni uute 
innovatsiooni toetavate metoodikatega nagu “Smart Villages” ja Euroopa 
Innovatsioonipartnerlus (EIP).  

3. LEADER tegevusgrupi meeskonna koolitus, kuidas juhtida innovatsiooni kohaliku 
strateegia rakendamisel (sh arendusprojektide elluviimisel, piirkonna inimeste 
võimekuse ja oskuste arendamisel, taotlejate nõustamisel, infopäevadel jne) ja hinnata 
innovatsiooni mõju LEADER piirkonnas.  

 
Tulemused:  

• Kohaliku tegevusgrupi piirkonna ettevõtjate ja kogukondade võimekuse kasv 
arendada innovaatilisi tooteid ja teenuseid igas partnerriigis; 

• 20-25 koolitatud osalejat tegevusgruppide piirkonnas igas partnerriigis; 
• ca 10 uut/arendatud uuenduslikku toodet/teenust igas partnerriigis; 



	 2	

• Loodud on mudel innovatsiooni ellu kutsumiseks, juhtimiseks ja hindamiseks 
LEADER piirkondades. 
 

Eelarve: 
Projekti eelarve on kokku 48 000 eurot, sh omafinantseering 8000 eurot (20%).  
 
 Tegevus Kulu 
1 TASi piirkonna arenguprogramm, sh Eesti-sisene õppereis (4-

5 moodulit, ca 25 osalejat) 11100 

2 Rahvusvahelise seminari korraldus Tartumaal (ca 5 päeva, 30 
osalejat), sh osalejate majutus, toitlustus, koolitajate tasu, 
ettevõtete külastused jne 

18500 

3 Teistel rahvusvahelistel seminaridel osalemine (sh 
Extremaduras ja Corkis), Tartumaalt osaleb ca 9 in 8600 

4 Innovatsioonimudeli loomine ja tegevusgrupi meeskonna 
koolitus  7000 

5 Projekti partnerite kohtumised/koosolekud (sh transport, 
majutus, toitlustus) 2800 

 KOKKU 48000 
 


