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Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku 

loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ 

 

Rahvusvahelised partnerid: Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), LEADER 

tegevusgrupid Rootsist, Soomest, Sloveeniast, Itaaliast, 

Austriast, Hispaaniast, Kreekast. Maapiirkondades 

asuvad lennujaamad partnerriikidest, kohalikud 

omavalitsused, ülikoolid, teaduspargid ja äriplatvormide 

esindusorganisatsioonid. Hiina lennujaamad, Ningbo 

administratsioon ning teadus- ja tehnoloogiaosakond. 

Läbirääkimised veel jätkuvad Saksamaa, Poola, Moldova 

ja Rumeeniaga. 

 
 

Eesti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Tartu Lennujaam, Tartu Ülikool, 

Eesti Lennuakadeemia, Tartu Linnavalitsus, Tartu 

Teaduspark, Tartu Ärinõuandla, Eesti 

Lennundusmuuseum. 
 

Kestvus:     01.10.2019 – 30.06.2022 
 

Eesmärgid:  

1) Toetada maapiirkondades asuvate lennujaamade arengut ja leida uusi võimalusi 

arendusprojektide käivitamiseks; 

2) Luua Euroopa katvusega lennujaamade võrgustik kogemuste vahetamiseks ja uute 

koostööprojektide käivitamiseks;  

3) Tugevdada koostööd eeskätt Euroopa lennujaamade vahel ning luua koostöösuhteid Hiina 

partneritega lennunduse, cargo ja logistika tehnoloogiate edendamiseks; 

4) Tarkade tehnoloogiate inkubatsiooniplatvormi ja Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi 

loomine; 

5) Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud tugisüsteemi ning äriplatvormide 

arendmine ärisuhete loomiseks Euroopa ja Hiina partneritega; 

6) Kaubandus- ja reisimarsruutide arendamine Euroopa partneritega ja uute võimaluste 

leidmine koostööks Hiinaga; 

7) Maaturismi edendamine partnerite võrgustiku toel;  

8) Keskkonnasõbralike ja rohelist innovatsiooni ning kliima ja loodusvarade kaitset toetavate 

lahenduste arendamine. 

 

Kasusaajad:  

• kohalik ja regionaalne tasand – kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, 

kogu Lõuna-Eesti regioon tervikuna, LEADER tegevusgrupid, teadus- ja 

arendusasutused, ülikoolid, ettevõtlusplatvormid, lennujaamad. 
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Partnerite ühistegevused: 

 

I Etapp - ettevalmistavad tegevused (kuni 2019. aasta oktoobrini) 

 

Rahvusvahelise koostööprojekti kavandamiseks toimuvad järgmised ettevalmistavad 

tegevused: 

1) Euroopa maapiirkondades asuvate lennujaamade võrgustiku algatamine ning 

rahvusvaheliste partneritega koostööprojekti ettevalmistamine; 

• Läbirääkimised Euroopa ja Hiina partneritega; 

• Partnerite toetamine riikliku tasandi läbirääkimistel ja projektipartnerite ühise 

arusaama kujundamine projektist; 

• Koostöövõimaluste otsimine partnerite vahel ja sidemete loomine eri liiki 

institutsioonide ning sidusrühmadega; 

• Lennujaamade võrgustiku veebisaidi www.airtrafficnetwork.com haldamine.  

2) Läbirääkimised kohalikul ja riiklikul tasandil (projektipartnerid eraldi). 

• Kohaliku tasandi partnervõrgustiku loomine igas partnerriigis (kohalik tegevusgrupp, 

omavalitsus, lennujaam, lennuakadeemia, ülikool, äriinkubaator jne); 

• Läbirääkimised valitsusasutustega: projektiidee ja tegevuste esitlemine riiklikul 

tasandil. Teadlikkuse suurendamine Euroopa–Hiina koostöövõimaluste ja -meetodite 

kohta. 

3) Lepingute ja projektiplaani kavandamine. 

• Lepingute kavandamine ja allkirjastamine projektipartneritega; 

• Projekti tegevusplaani ja tööpakettide koostamine; 

• LEADERi rahvusvahelise koostööprojekti taotluse kavandamine partnerriikides (iga 

partner eraldi). 

 

II etapp (oktoober 2019-juuni 2022) - rahvusvaheline koostööprojekt „Euroopa 

lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega“ koosneb 

5 tööpaketist. Tööpakettide juhtimine on jagatud partnerite vahel. 

 

1) Tööpakett - LEADERi rahvusvahelise koostööprojekti üldine juhtimine ja rahvusvaheline 

kommunikatsioon 

Peamised tegevused: 

• Projekti tegevuste üldine koordineerimine ja läbirääkimiste pidamine Euroopa ja Hiina 

partneritega; 

• Projekti veebisaidi www.airtrafficnetwork.com haldamine; 

• Kohaliku tasandi partnervõrgustiku tugevdamine igas partnerriigis (kohalik 

tegevusgrupp, omavalitsus, lennujaam, lennuakadeemia, ülikool, äriinkubaator jne). 

Seda teeb iga projektipartner eraldi; 

• Läbirääkimised valitsusasutustega: projektiidee ja tegevuste esitlemine riiklikul 

tasandil. Teadlikkuse suurendamine Euroopa–Hiina koostöövõimaluste ja -meetodite 

kohta. Seda teeb iga projektipartner eraldi; 

• Erinevate fondide ja rahastusvõimaluste selgitamine Euroopas ja Hiinas ning 

rahastamiskava koostamine; 
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• Arendusasutuste võrgustiku loomine, et osaleda erinevates projektikonsortsiumides 

erinevatel rahastuskonkurssidel. 

 

2) Tööpakett - lennujaamade võrgustiku tegevuste ja marsruutide teostatavusuuring, 

investeerimisvajaduste väljaselgitamine 

Peamised tegevused: 

• Rahvusvahelise ekspertgrupi loomine (ülikoolid, lennuakadeemiad, ärisektori 

partnerid, jne); 

• Teostatavusuuringu lähteülesande kirjeldamine koostöös ülikoolide ja 

lennuakadeemiate ning ärisektori partneritega; 

• Võrgustikupartnerite potentsiaali ja probleemide väljaselgitamine; 

• Sisendi kogumine pikaajaliste strateegiliste plaanide jaoks ja partnerlennujaamade 

visioonide arendamine; 

• Lennujaamade võrgustiku tegevuste ja marsruutide teostatavusuuringu korraldamine; 

• 2030. aasta kauba- ja reisijateveo lennujaama visiooni kavandamine. 

 

3) Tööpakett - tarkade tehnoloogiate inkubatsiooniplatvormi ja Euroopa-Hiina 

koolituskonsortsiumi loomine  

Peamised tegevused: 

• Sidemete loomine ja heade praktikate jagamine lennujaamade vahel; 

• Ettevalmistavad tegevused eri liiki pilootprojektide korraldamiseks lennunduse, 

logistika, robootika, lennujaamade arendamise jne vallas. Piloottegevused 

korraldatakse täiendavate projektide raames; 

• Ettevalmistavad tegevused kauba- ja reisijateveo marsruutide arendamiseks Euroopa 

lennujaamade võrgustiku ja Hiina vahel; 

• Lennujaamade praktiliste robootika- ja automaatikalahenduste teostamine ning 

katsetamine, sh rohelise innovatsiooni arendamine ja lennujaamateenuste 

automatiseerimine (nt turvakontroll, lennujaama koristamine ja hooldus, nutikas 

pagasi registreerimine jne); 

• Inkubatsioonitulemuste tutvustamine õppevisiitide ja koolituste raames; 

• Euroopa–Hiina koolituskonsortsiumi loomine ja koolitustega seotud pilootprojektide 

korraldamine; 

• Sidemete arendamine Hiina ametivõimudega ja läbirääkimised koolitussertifikaatide 

kooskõlastamiseks Hiina poolel. Hiina ametivõimudele õppevisiidi korraldamine. 

 

4) Tööpakett - Euroopa ja Hiina VKEde äriplatvormide arendamine 

Peamised tegevused: 

• Koostöösuhete loomine partnerriikide äriinkubaatorite ja –platvormidega; 

• Äriplatvormi loomine Euroopa ja Hiina VKEde kokkutoomiseks; 

• Euroopa ja Hiina ärivahenduse profiilide koostamine; 

• VKEde ärikõneluste ja kontaktide vahetamise soodustamine; 

• Ettevõtjatele õppevisiit ja äriseminar Ningbos Hiinas. 

 

5) Tööpakett - maaturismi arendamine 

Peamised tegevused: 
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• Koostöösuhete loomine partnerriikide turismiarendajate ja -büroode vahel; 

• Maapiirkondade sihtkohtade reklaamimine lennujaamade võrgustiku partnerriikides; 

• Maapiirkonna sihtkohtade ühisplatvormi www.visitruraleurope.com arendamine; 

• Ühiste turismi turundusprojektide korraldamine (lisaprojektide raames); 

• Ühise arusaama loomine sihtkohtade ühisest reklaamist ja juhtimisest, sh Aasia turu 

turisti profiili koostamine; 

• Lennu- ja raudteejaamaühenduste otsimine turismivõrgustiku siseselt; 

• Ettevalmistavad tegevused hooajaliste tšarterlendude avamiseks Euroopa 

lennujaamade vahel. 

Projekti oodatavad tulemused TASi piirkonna jaoks: 

1. Sisend uute arendustegevuste ja investeeringute algatamiseks lennujaamas ning 

Tartumaal ja kogu Lõuna-Eesti regioonis; 

2. Tarkade tehnoloogiate inkubatsioonikeskuse loomine Tartu Lennujaama ja Eesti 

Lennuakadeemia toel; 

3. Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi loomine ning õppeprogrammide käivitamine 

Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Ülikooliga; 

4. Tugisüsteemi võimaldamine Tartumaa ettevõtetele ärisuhete edendamiseks Euroopa ja 

Hiina ettevõtetega; 

5. Kaubandus- ja reisijateveo ühendused Tartu ja teiste Euroopa maapiirkondades 

asuvate lennujaamade vahel ning uued võimalused koostööks Hiinaga; 

6. Innovaatilise piirkonna maine ja kuvandi loomine väljapoole ning külastajate arvu 

kasv partnerriikidest. 

Projekti Euroopa partnerite planeeritud eelarve on:  505 200 EUR, sh TASi tegevused 50 

520 EUR.  Lisandub Hiina partnerite eelarve. 

 

LEADER-meetmest planeeritud projektitoetus on 40 416 eurot, millele lisandub 

omafinantseering 10 104 eurot (jaguneb 3 aasta peale). TAS eelarve on kokku 50 520 eurot. 

 

Nr Tegevus Eelarve 

1. Projekti koordineerimine ja erinevate tööpakettide juhtimine. Lisaks 

üldjuhtimisele koordineerib TAS inkubatsiooni ja koolitusplatvormi 

tööpaketti. 

5 000 

2. Ekspertkulud tööpakettide sisuliste väljundite väljatöötamiseks ja 

täiendavate rahastusallikate leidmiseks pilootprojektide käivitamisel. 

6 000 

3. Tasuvus- ja teostatavusuuring lennujaamade võrgustiku tegevuste ja 

marsruutide arendamiseks. 

9 000 

4. Koolitused, seminarid, koosolekud (8 kohtumist Euroopas), Hiina 

partnerite võõrustmine, ettevõtjate õppereis ja seminar Hiinas Ningbos. 

30 520 

 Kokku 50 520 

 

 

 

 
 

 


