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Tartumaa Arendusseltsi strateegia 2015-2023 uuendamine  
 

Seminar juhatusega 

Mäetaguse mõis 

6.11.2018 

 

 

MEMO 

 

1. Mida peaks teie arvates TASi strateegia uuendamisel käsitlema (sulgudes on 

toetushääled) 

 

▪ TASi arendustegevuste integreeritus ja laiendamine - kuidas saame avada meie platvorme 

rohkematele organisatsioonidele, inimestele aktiivselt panustades? (5) 

▪ Innovatsiooni võimestamine, mida saame just kohalikul tasandil teha koostöös 

KOVidega, koolidega, jms (4) 

▪ Tugevad kogukonnad on piirkondade arengu aluseks. Mis on see, mis teeb kogukonnad 

tugevaks, kuidas arendada kogukonnajuhte ja kogukondade sisest koostööd? (4) 

▪ Vahendite jagamine meetmete vahel - kas nii on hästi, nagu praegu on või peaks seda 

ümber jagama? (3) 

▪ Innovatsiooni mõiste võimalikult lahti kirjutada/mõtestada, et taotlejatele oleks see teema 

paremini hallatav ja teostatav (2) 

▪ Suurem jalajälg, mitte ainult väike pudistamine (2) 

▪ Kuidas innovatsiooni veel enam esile kutsuda? Kuidas innovatsiooni seletada? Kuidas 

innovatsiooni mõõta? Tekitab senini taotlejatele küsimusi... (2) 

▪ Innovatsioon ja jätkusuutlik lähenemine. Kuidas kaasata rohkem organisatsioone uute 

ideedega osalema TAS-s (2) 

▪ Kogukondade sidumine uute KOVide piiridest lähtuvalt. Kuidas ühe KOVi piirkonnas 

kohalikes ühistunnet tekitada? (1) 

▪ Kuidas kõige efektiivsemalt kasutada raha ülejääke? (1) 

▪ Taotlusvormi lihtsustamine ühele vormile (1) 

▪ Suurprojektide voor. Kui hea mõte? Mis alustel jagamine? Valdkonnad? Piirkonnad? (1) 

▪ Kas on aeg panustada rohkem pehmeid tegevusi, suund inimeste suunal? (1) 

▪ Kas oleme ka olnud sisuliselt efektiivsed või ainult vormiliselt ? 

▪ Haldusreformi käigus muutunud piirkondade kaasamine ja olemasolevate piiride 

nihutamine 

▪ Kuidas jagada vabaks jäänud vahendid 

▪ Kes saab santi sundida kui sant ei taha teha ühistegevusi/ panustada kogukonda. Mida 

teha vähem edukate piirkondadega? 

▪ Küsimus, mis on uuenduslikkus, innovatsioon Eestis? 

▪ Võrgustike meede? Kas oleks vaja muuta? 
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2. Nimetage 5 väliskeskkonnast tulenevat aspekti, mida TAS peab oma strateegia 

juures arvestama/ mis mõjutavad TASi kõige rohkem. Pange need prioriteetsuse 

järjekorda 

 

Rühm I: 

1) Innovatsioon – tehnoloogia areng, automatiseerimine, sõltumatus, piirkondade 

isemajandamisvõimekus 

2) Elanikkonna vananemine, linnastumine, migratsioon 

3) Kaasav juhtimine, juhtimiskultuur, kogukondade suurem roll 

4) Strateegiline visioon riigi tasandil, piirkonna tasandil, Tartu mõju 

5) Kliimamuutused 

 

Rühm II: 

1) Rahalised vahendid sh multifondid 

2) Kogukondade aktiivsus 

3) Rahvastikutrendid 

4) Ülikoolid, teadusasutused ja kompetentsi jagamine 

5) Linnastumine 

 

Rühm III: 

1) Globaalsus on oluline aga ehk veel olulisemad on juured - inimesed tahaksid midagi 

kohalikul tasandil teha/arendada 

2) Raha juurde või raha hoida!?  

3) Regionaalse maksuerinevuse kehtestamine, maaettevõtluse väärtustamine 

4) Elanikkond vananeb ja noori peale ei tule - kes maapiirkonnas kohapeal tegutsevad? 

Võõra linna tuled 

5) Liigne bürokraatia 

 

 

3. TAS ja innovatsioon: probleemipuu koostamine 

 

Innovaatilisusega seonduvad probleemid, I rühm: 

 

Tagajärg 

▪ Inspiratsioon, motivatsioon puudu 

▪ Maisemad asjad -> suuremad palgad; innovatsiooni liige 

kõrge „tase“ 

Keskne probleem 
▪ Innovatsiooni tuvastamine – mis on innovatsioon?  

▪ Kas innovatsiooni mõiste on sama igas Tartumaa piirkonnas? 

Põhjused 

▪ Ranged nõuded, keskkonnanõuded, muinsuskaitsenõuded 

jne 

▪ Innovatsioon = inimesed; inimressurssi puudu 

▪ Vähene info levitamine maal 

▪ Ligipääsud, taristu 

▪ Väike sisetarbimine 
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Innovaatilisusega seonduvad probleemid, II rühm: 

 

Tagajärg 

▪ Piirkonna atraktiivsuse vähenemine 

▪ Ainult traditsioonilised ettevõtted 

▪ Vähem lisandväärtust 

▪ Noorte lahkumine 

Keskne probleem ▪ Vähe innovaatilisi projekte 

Põhjused 

▪ Heade ideede puudus 

▪ Hirm bürokraatia ees 

▪ Liiga väikselt mõtlemine 

▪ Vähene ambitsioon 

▪ Innovatsiooniosaku programmi puudus 

▪ Tahtejõu puudus 

▪ Mõtteviis 

▪ Innovatsioon – puudulik koostöö 

▪ Raha – omaosalus puudulik 

▪ Koolid ei ole kaasaegsed 

▪ Tundub taotlejatele keeruline leida innovatsiooni, s.t. punkti 

projektile 

▪ Kitsendavad normid (nt toidutootmine) 

▪ Innovatsioon on kallis... (kas on?) -> siina pigem 

tehnoloogiale mõeldes 

▪ Kartus eksida, pankroti korral kõik näitavad näpuga 

▪ Kõik uus tundub hirmutav 

▪ Suuremate proejktide jaoks sildamine probleem 

 

Innovaatilisusega seonduvad probleemid, III rühm: 

 

Tagajärg 

▪ Ei saada aru, et ka protsess võib olla innovaatiline 

▪ Kas tehnoloogiasiire on innovatsioon? 

▪ Hindajad ei tea, mis on 

▪ Taotlejad ei tea, mis on 

▪ Ei lähtuta ideest, vaid meetme tingimustest 

▪ Erinev tõlgendus hindajatele 

Keskne probleem ▪ Puudub ühtne arusaam hindajatel ja taotlejatel 

Põhjused 

▪ Innovatsiooni hindamine kohas ja ajas (mis on mis ajas 

innovaatiline) 

▪ Inoovatsiooni vaadeldakse tehnoloogiakeskselt 

▪ Palju projekte lähtub taotledes saadavast summast 

▪ Praktilised paremad näited 

▪ Määrus lubab teatud tegevusi teha ainult ühisprojektina 

(võrgustik, noored, üritued) 

▪ Summa võrgustike arendamiseks väike 
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4. Mida saab TAS teha, et innovaatilisusega seonduvat keskseid probleeme lahendada: 

 

Ettevõtluse valdkonnas: 

▪ Uuenduslik, ettevõtlik kool 

▪ Väliste ekspertide kaasamine 

▪ Konkurss - aasta innovaator! 

▪ Innovaatiliste ideeded kogukonnarahastusplatvorm 

▪ Uute inimeste piirkonda toomine, sulandumine 

▪ Liiga väike toetussumma 

▪ Töötajate koolitamine oluline - selles seisneb paljude ettevõtete innovatsioon 

▪ Innovatsioonigrant 

▪ Kogemuste vahetamine teiste tegijatega 

▪ Projektide külastused/ärakuulamine 

▪ Kas on midagi ülevalt alla? A la kaugtöökeskuste võrgustik? 

 

Kogukondade valdkonnas: 

▪ Koostada olemasolevatele materjalidele tuginedes ülevaade inovatsiooni olemusest ja 

definitsioonist 

▪ Luua ideede vaheaste, mille alusel algab nõustamine 

▪ Nõustamissüsteem võiks olla rohkem läbimõeldud ja rohkem seda propageerida 

▪ KOVide poolt innustada kohalikke kogukondi koostööks ja kogukonna toimimiseks 

▪ Kogukonnateenuste koolitus ja väliste ekspertide koolitus 

▪ Kogukonnarahastusplatvorm 

▪ Projektide ärakuulamine 

 

Võrgustike valdkonnas: 

▪ Suurt eeltööd on vaja teha 

▪ Kindlad ja tugevad eestvedajad 

▪ Rohkem vahendeid 

▪ TAS - riiklik tellimus - suunamine ülevaltpoolt 

▪ Kas on huvi endale teenida tasu läbi projekti või reaalset asja teha 

▪ Peab olema suur huvi, mitte sunniviisiline 

▪ Aeg! 

▪ Üksi lähed kiiresti, miks teha asju koos? Koos jõuab kaugele! 

▪ Initsiatiiv peaks tulema altpoolt 

▪ Kogukonnarahastuseplatvorm 

▪ Võrgustike eestvedajate tegevustoetus 

▪ Ühe valla põhiste võrgustike loomine 

▪ Rahvusvahelised võrgustikud - Leader-to-Leader ja nendega sidustamine 

▪ Temaatilised voorud: nt Emajõe võrgustiku algatamine? 
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5. Kuidas võiks rakendada suurprojekte? 

 

1) Mis võiks olla suurprojektide rakendamise eesmärk (oodatav tulemus)? 

I rühm: 

▪ Terviklik lahendus 

▪ Avalik huvi; kasusaajate hulk suurem 

▪ Kogukonnarahastus – idee kontroll (kontrollida, kas kogukond on valmis) 

II rühm: 

▪ Et hoida külastajaid kaua piirkonnas 

▪ Et toota ka üksteisele kasu, koostööpartnerlus 

▪ Avalikkusele suunatud 

▪ Mingi oluline lünk saab kaetud 

III rühm: 

▪ Palju kasusaajaid 

▪ Uus kvaliteet 

 

2) Millist tüüpi projekte oodatakse (nt kas kõigis valdkondades?) 

I rühm: 

▪ Panus elukeskkonda, mis soodustab aktiivset tegevust peredele/külalistele 

II rühm: 

▪ Ettevõtlus ja turism ja kogukonnad (investeeringud) 

III rühm: 

▪ Avalik projekt (objekt), vb tasuta 

 

3) Millised võiksid olla kriteeriumid (taotleja; toetuse summa ja määr)?  

I rühm: 

▪ Maakondlik katvus; kaasamine 

▪ Idee presentatsioon – visioon tervikust, sobivus piirkonda 

▪ Taotlejad: KOV, EV, MTÜ, SA 

▪ Summa: min 100 000, maks 200 000, OF 50% (kokku 400 000) 

▪ Projekte võib ka “nullist teha” 

▪ Riskid: et ei oleks ainut KOVide teema 

II rühm: 

▪ 50% omafinantseerimine 

▪ Kõik taotlejad 

III rühm: 

▪ KOVide ülene 

▪ Suurem omaosalus (40% nt) 

▪ Koostöö - kaastaotlejad 

 

4) Mida tuleks teha, et saada häid suurprojekte? 

▪ Leida omafinantseering 

▪ Jätkusuutlikkus 

▪ Teavitus 

▪ Tööd tuleb teada, TASil juhtiv roll 

▪ Ajakohane taotlusvorm 

▪ Idee eelhindamine 
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6. Ühisprojektid KOVi sees – kas ja millistel tingimustel? 

 

I rühm: 

▪ Võiks lubada 

II rühm: 

▪ KOVi sees JAH + lisada vahendeid ülejääkidest, võrgustikest -> meetmesse 2.1 raha 

juurde, sh ühisprojektid (tasakaalustamaks suurprojekte ja KOV hüvesid) 

III rühm: 

▪ Jah! 

▪ Sees peaks olema koolituselement (koolitusnimekiri, kust tuleb valida) 

 

7. Kas ja millised vajadused on TASi piirkonnas seoses kogukonnateenustega? Kuidas 

suurendada taotlejate huvi ja valmisolekut? 

 

I rühm: 

▪ Täpsustada kogukonnateenuse mõistet 

▪ Teha määruse muudatus, et üldkoosoleku otsust pole vaja 

II rühm: 

▪ Kogukonanteenus pigem ei ole teema 

III rühm: 

▪ Uurida veel, illised just uutes KOVides vajadused on 

▪ Inspireeriv koolituspäev “Mis on KK teenus” 

▪ IT lahendused; info kogumine ja jagamine 

 

ARUTELU JA ÜHINE SEISUKOHT: laiendada meetme 2.1 tegevuste sõnastust, et 

põhimõtteliselt oleks võimalik kogukonna jaoks olulisi teenuseid piirkonnas toetada (nt 

kogukonnaköök) kasutamata sealjuures kogukonnateenuse mõistet. 

 

8. Tehnilised aspektid 

 

1) Vahendite jaotumine meetmete vahel – kas ja milliseid muudatusi on vaja? 

▪ Meedet 2.1 suurendada võrgustike (3.1, 3.2) arvelt + ülejäägid jagada 2.1 ja 

suurprojektide vahel 

▪ Kõik jäägid 2.1 alla -> suurprojektidesse 

 

2) Raha ülejääkide kasutamine – ettepanekud? 

▪ Suunata suurprojektidesse 

 

3) Taotlusvormi lihtsustamine – kas ja mida tuleks teha? 

▪ Peaks PRIA ja TASi vormid läbi vaatama, et sama infot ei küsitaks kahes kohas (nt 

eelarve) 

▪ Üks taotlusvorm -> projektide sisu info PRIAsse 

▪ Taotlusvorm -> TASi vormis eelarve välja 

▪ Vorm võiks pidevalt lahti olla, et vaadata (täita) 

 

4) Muud tehnilised ettepanekud 

▪ Rakendada projektide ärakuulamist 
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Memo koostas: 

 

Mihkel Laan 

 

OÜ Cumulus Consulting 

konsultant, juhatuse liige 

mihkel.laan@cumulus.ee 

5297984 

 

mailto:mihkel.laan@cumulus.ee

