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LEADER koostööprojekt „Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustik“ 
Tööversioon juuni 2020 

 
 

Võimalikud partnerid: Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), MTÜ Võrtsjärve 
Kalanduspiirkond, Võrtsjärve Ühendus MTÜ, MTÜ 
Mulgimaa Arenduskoda 

 

Kestvus:     01.09.2020 – 30.06.2023 
 

Eesmärgid:  
 Toetada Emajõe-Võrtsjärve koostöövõrgustiku arengut läbi kolme sektori koostöö. 
 Tõsta piirkonna turismiteenuste kvaliteeti ja taset läbi võrgustiku liikmete üksteise 

tundmaõppimise. 
 Tõsta võrgustiku liikmete teadlikkust jätkusuutlikust turismist ja keskkonnahoidlikust 

jõe kasutamisest. 
 Olla võrgustiku ja sihtkohana pildil nii oluliste partnerite kui ka poliitikakujundajate 

jaoks.  
 Läbi esimeste ühiste turundusmaterjalide tõsta piirkonna tuntust turismisihtkohana. 

 
Kasusaajad:  

 Emajõe ja Võrtsjärve äärsed kogukonnad, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused; 
projekti kaasatud LEADER tegevusgrupid; piirkonna külastajad. 

 
Partnerite ühistegevused: 
 
Koostöövõrgustiku arendamine ja uute lahenduste edendamine: 

 toimuvad võrgustiku ühised koosolekud vähemalt kord kvartalis; 
 toimib infolist ja Facebook grupp olulise info vahetamiseks liikmete vahel; 
 kogutakse ja süstematiseeritakse infot liikmete ja nende teenuste kohta;  
 korraldatakse võrgustiku liikmetele kolm õppereisi Soomes Saimaa, Rootsis kanalite 

ja Poolas Masuuria piirkonda. Ühel õppereisil ca 10-12 osalejat, kes ka õppereisi 
omaosaluse katavad. Õppereiside parimad kogemused rakendatakse oma piirkonnas. 

Poliitika kujundamine investeeringuprojektide käivitamiseks piirkonnas: 
 moodustatakse võrgustiku liikmetest vastavalt teemale töörühmad (3-5 osalejat 

rühmas), kes antud teemal kujundavad ühise võrgustiku arvamuse, suhtlevad partnerite 
ja poliitikakujundajatega vastavalt vajadustele. Projektis arvestame eksperttasudega 
töörühmade juhtidele.  

Emajõe-Võrtsjärve turismisihtkoha arendamine: 
 luuakse sihtkoha visuaalne identiteet, mida saavad kasutada ka kõik võrgustiku 

liikmed; 
 luuakse lihtne kodulehekülg sihtkoha ja liikmete teenuste tutvustamiseks, samuti 

võrgustiku arendustegevuste tutvustamiseks; 
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 luuakse esimene lihtne trükis (eesti, inglise ja vene keeles) sihtkoha ja piirkonna 
teenuste tutvustamiseks, mida saavad kõik liikmed ja partnerid külastajatele jagada.  

 
Projekti oodatavad tulemused piirkonna jaoks: 

1. Tekib uus toimiv koostöövõrgustik, mis lisaks piirkonna ja oma teenuste 
tutvustamisele on võtnud südameasjaks ka piirkonna arendamise ning looduse 
keskkonnasäästliku kasutamise. 

2. Piirkonnas suureneb ettevõtjate ja teenusepakkujate hulk ning paraneb teenuste tase. 
3. Olulised partnerid ja poliitikakujundajad on informeeritud piirkonna vajadustest ning 

võrgustik on töörühmade näol kaasatud oluliste otsuste tegemistesse (näiteks piirkonna 
investeeringuobjektide abikõlblikkus vajalikes toetusprogrammides).  

4. Piirkonnast huvitatud külastajad saavad vajaliku info ühest kanalist.  

Projekti partnerite planeeritud eelarve on: 49 352 EUR, mis jaguneb partnerite vahel. 
 
Nr Tegevus Eelarve 
1. Võrgustiku koosolekud vähemalt kord kvartalis, kokku 8 korda. Koosoleku 

korraldamise kulud (toitlustus, ruumide rent) 
2 200 

2. Kolm õppereisi (Soome, Rootsi, Poola), ühel õppereisil ca 10-12 osalejat, ühe 
õppereisi pikkuseks koos reisipäevadega 5 päeva, ühe osaleja orienteeruv hind 
ühel õppereisil 800 EUR 

26 400 

3. Ekspertkulud töörühmade juhtimisel. Perioodi jooksul kuni kolm töörühma, 
mille igaühe ekspert teeb tööd kuni 50 tundi, vajadusel väline ekspert 

3 000 

4. Sihtkoha visuaalse identiteedi loomine (1500 EUR), kodulehe loomine (5500 
EUR), trükise kujundus ja trükk (1200 EUR) 

8 200 

5.  Projektijuhtimine ja kaudsed kulud 9 552 
 Kokku 49 352 
 
 
 
 
 

 


