
Jrk Pealkiri Taotleja Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk
1 Peipsi Järvefestival 2019-2020 Tartumaa 

Arendusselts
16000 Peipsi-Alutaguse 

Koostöökoda 
(koordineeriv partner),
Jõgevamaa Koostöökoda,
Peipsi Kalanduspiirkonna
Arendajate Kogu,
Tartumaa Arendusselts,
Piiriveere Liider

Projekti sisuks on Peipsi Järvefestivali tegevuste
läbiviimine ja seeläbi Peipsi järve ja piirkonna
tutvustamine tavapärasest põnevamal moel.
Projekti raames korraldatakse 2019. ja 2020. a
Peipsi Järvefestival, koostööprojekt sisaldab veel
Jõgevamaa Koostöökoja lisategevusi -
järvefestivali meeskonna õppereisi ja VIII
Peipsimaa Arengufoorumi korraldamist.

Projekti üldeesmärk: tutvustada külastajatele Peipsi
järve ja piirkonda tavapärasest märksa põnevamal
moel. Projekti alaeesmärgid: *tõsta Peipsi järve
osatähtsust ja kasutamist 7 päeva vältel. Erinevate
aluste kaasamine festivali saatelaevastikus; *luua
Peipsimaale huvitava, põneva ja jätkusuutliku
piirkonna kuvand; *tuua piirkonnale tuntust ja
külastajaid nii sise- kui välisturistide hulgas;
*tutvustada piirkonna kultuurilist eripära, kohalikke
traditsioone ja maitseid; *toetada piirkonnas
turismi arendamisega seotud tegevusi ja LEADER-
projektide elluviimist.

2 Kogukonnarahastus regiooni 
isemajandamis- ja 
kaasfinantseerimisvõimekuse 
arendamiseks - Crowd4Region

Tartumaa 
Arendusselts

27104 LAG regio³ Pillerseetal-
Leukental-Leogang 
(koordineeriv partner,
Austria), LAG Atert-War
(Luksemburg), LAG Lokalt
Ledd Utveckling Halland
(Rootsi), LAG Dübener
Heide-Sachsen 
(Saksamaa), Tartumaa
Arendusselts (Eesti)

Projekti peamisteks tegevusteks on
rahvusvaheliste partneritega teadmiste ja
kogemuste vahetamine ning kriteeriumite
väljatöötamine ühisrahastusvõimaluste
rakendamiseks kohalikul tasandil. Täiendavalt viib
Tartumaa Arendusselts koostöös kohalike
partneritega ellu ühisrahastuskampaania
piirkondlike arendusprojektide finantseerimiseks
ning korraldab alternatiivsete rahastusvõimaluste
tutvustamiseks seminari.

Projekti eesmärgid: *suurendada omavalitsuste,
kohalike kogukondade, ettevõtjate ja LEADER-
tegevusgruppide teadmisi erinevate
ühisrahastusvõimaluste kasutamisest nii piirkonna
arendusprojektide kui ka üksikprojektide
elluviimisel; *koostöös rahvusvahelise
meeskonnaga töötada välja LEADER-lähenemisega
sobivad rakendusmudelid alternatiivsete
rahastamisvõimaluste kasutamiseks; *kaasata
senisest enam kohalikke kogukondi ja ettevõtjaid
piirkonna arendustegevustesse. 

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

PRIA poolt 2019. a heakskiidetud koostööprojektid



Jrk Pealkiri Taotleja Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk
1 Kogukondade tugevdamine ja 

turismi edendamine National 
Geographic kollaste akendega

Tartumaa 
Arendusselts

37920 Causeway Coast and
Glens LAG (Põhja-Iirimaa,
koordineeriv partner;
Eesti osa koordineerib
Tartumaa Arendusselts),
Leader Sepra (Soome),
Tartumaa Arendusselts,
Valgamaa 
Partnerluskogu, Võrumaa
Partnerluskogu, 
Jõgevamaa Koostöökoda

Projekti tegevused: *artiklid National
Geographicu ajakirjades (Eesti, Suurbritannia,
Soome); *ristturundus (partnerite erinevad
kanalid, sh kodulehed, FB, sisuloome ja tõlked);
*kogemuste vahetamine ja õppereisid piirkonna
võrgustikule, marsruutide testimised, meeskonna
koosolekud; *rahvusvaheline foto- ja
videokonkurss, täiendavad foto- ja
videomaterjalid; *koolitusprogramm Lõuna-Eesti
turismiettevõtjatele; *projektijuhtimine;
*Tartumaa võrgustike arendamine (s.h Emajõe
võrgustiku arendamine).

Projekti üldeesmärgiks on tõsta läbi innovatsiooni
ja koostöö piirkonna võimekust. Projekti
alaeesmärgid: *tugevdada piirkonna identiteeti ja
ühiseid väärtusi; *tugevdada regionaalseid
koostöövõrgustikke ning arendada välja nende
rahvusvaheline mõõde; *rohkem innovaatilisi ja
jätkusuutlikke lahendusi, tugevamad
koostöövõrgustikud; *suurendada piirkonna sise- ja
väliskülastajate arvu; *aidata kaasa majandusliku
heaolu kasvule; *toetada piirkonnas innovaatiliste
ideede ja LEADER-projektide elluviimist; *kaasata
arendustegevusse kogukondasid ja ettevõtjaid. 

2 Euroopa lennujaamade 
koostöövõrgustiku loomine ja 
koostöö edendamine Hiina 
partneritega

Tartumaa 
Arendusselts

40416 Tartumaa Arendusselts 
(koordineeriv partner), 
LAG La Cittadella del 
Sapere (Itaalia), LAG 
Prlekija (Sloveenia), LAG 
Halland (Rootsi), Into 
Seinäjoki Oy (Soome)

*Projekti üldine juhtimine ja rahvusvaheline
kommunikatsioon, sh partnervõrgustiku loomine
ja tugevdamine kõikides partnerriikides,
rahvusvaheliste läbirääkimiste pidamine,
täiendavate rahastusvõimaluste kaasamine;
*lennujaamade võrgustiku tegevuste ja
marsruutide teostatavusuuring ja
investeerimisvajaduste väljaselgitamine, sh
rahvusvahelise ekspertgrupi loomine, uuringu
ettevalmistamine ja korraldamine; *tarkade
tehnoloogiate inkubatsiooniplatvormi ja Euroopa-
Hiina koolituskonsortsiumi loomine, sh
koostöösuhete loomine lennujaamade vahel,
ettevalmistavad tegevused lennundusalaste
pilootprojektide ja koolitusprojektide
algatamiseks, koolitusalase koostöö
ettevalmistamine Hiinaga; *Euroopa ja Hiina
VKEde äriplatvormide arendamine, sh
äriplatvormi loomine, koostöösuhete
arendamine, ettevõtjate äriseminar Ningbos
Hiinas; *maaturismi arendamine, sh
koostöösuhete loomine partnerriikide
turismiarendajate ja -büroode vahel, sihtkohtade
tutvustamine, ühiste arendusprojektide
algatamine. 

Projekti üldeesmärgiks on tõsta läbi innovatsiooni
ja koostöö Euroopa maapiirkondade võimekust, sh
*toetada maapiirkondades asuvate lennujaamade
arengut ja leida uusi võimalusi arendusprojektide
käivitamiseks; *luua Euroopa katvusega
lennujaamade võrgustik kogemuste vahetamiseks
ja uute koostööprojektide käivitamiseks;
*tugevdada koostööd Euroopa lennujaamade vahel
ning luua koostöösuhteid Hiina partneritega
lennunduse, cargo ja logistika tehnoloogiate
edendamiseks; *luua tarkade tehnoloogiate
inkubatsiooniplatvorm ning Euroopa-Hiina
koolituskonsortsium; *luua väike- ja keskmise
suurusega ettevõtetele mõeldud tugisüsteem ning
arendada äriplatvormid ärisuhete edendamiseks
Euroopa ja Hiina partneritega; *arendada
kaubandus- ja reisimarsruute Euroopa partneritega
ning leida uusi võimalusi koostööks Hiinaga;
*edendada maaturismi partnerite võrgustiku toel;
*arendada keskkonnasõbralikku ja rohelist
innovatsiooni ning kliima ja loodusvarade kaitset
toetavaid lahendusi.

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine


