
2021. a PRIA poolt heakskiidetud koostööprojektid

Jrk Pealkiri Taotleja Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk

1 Emajõe ja Võrtsjärve 

koostöövõrgustik

Tartumaa 

Arendusselts

24000,00 MTÜ Võrtsjärve Ühendus, 

MTÜ Võrtsjärve 

Kalanduspiirkond, MTÜ 

Peipsi Kalanduspiirkonna 

Arendajate Kogu

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;

*võrgustiku liikmetele korraldatakse õppereisid Eestis ja välismaal (nt Soome Saimaa, Rootsis

kanalid, Poolas Masuuria piirkond vms). Õppesõitude parimaid kogemusi rakendatakse piirkonnas. -

Poliitikate ja toetusskeemide kujundamine ning projektiideede edasiarendamine arendusprojektide

käivitamiseks piirkonnas: *võrgustiku liikmetest moodustatakse teemapõhised töörühmad (nt

investeeringute, jõe ja kaldaala puhtuse, turunduse töörühmad), kes antud teemal kujundavad

ühise võrgustiku arvamuse, kaardistavad ideed ning suhtlevad partnerite ja poliitikakujundajatega;

*täiendavate rahaliste vahendite kaasamine – uute koostöö- ja investeeringuprojektide kirjutamine

erinevatele fondidele (nt EST-LAT, EST-RUS, Läänemere Interreg, Horizon vms). - 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; *luuakse esimene ühine trükis (eesti, inglise ja

vene keeles) sihtkoha ja piirkonna teenuste tutvustamiseks, mida saavad kõik liikmed ja partnerid

külastajatele jagada; *käivitatakse paadimatkade sari.

* Toetada Emajõe-Võrtsjärve

koostöövõrgustiku arengut läbi kolme

sektori koostöö. *Tõsta piirkonna

turismiteenuste kvaliteeti. *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. 

Jrk Pealkiri Taotleja Toetussumma Partner(id) Tegevused Eesmärk

1 Arukate külade 

arenguprogramm

Tartumaa 

Arendusselts

8795,16 Valgamaa 

Partnerluskogu, Lääne-

Harju Koostöökogu, 

Jõgevamaa Koostöökoda, 

Võrumaa Partnerluskogu, 

Pärnu Lahe 

Partnerluskogu, Järva 

Arengu Partnerid, MTÜ 

PAIK, Ida-Harju 

Koostöökoda, Rohelise 

Jõemaa Koostöökogu, 

Põhja-Harju 

Koostöökogu, Põlvamaa 

Partnerluskogu, Virumaa 

Koostöökogu

Arukate külade strateegiate koostamine – strateegia koostamiseks toimub arenguprogramm, mis

sisaldab: *6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste

kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja

maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piirideüleselt, kohaturundus ja elanike juurde

meelitamine piirkonda, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja

ärilised teenused); *2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on

planeeritud 2022 kevadeks); *piloottegevuste elluviimine - iga küla viib ellu vähemalt ühe

strateegias välja toodud piloottegevuse. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal;

mentorlustugi - iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale

külale; *kommunikatsiooni- ja teavitustegevused - arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid,

info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga;

*võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine - kõigi tegevuste koordineerimine ja info

jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite,

kogukondade, rahvusvaheliste partneritega.

*luua Eesti arukate külade võrgustik ja

seosed rahvusvahelise arukate külade

(Smart Rural 21) võrgustikuga; *iga osalev

küla/piirkond loob aruka küla

strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna

arengukava või valdkondliku tegevuskava;

*iga osalev küla/piirkond viib ellu

piloottegevuse – iga küla valib

piloottegevuse, mida programmis

rakendab; *kommunikatsioonitegevuste

kaudu tutvustatakse arukate külade

strateegiate loomise protsessi ja

edulugusid pilootrakenduste kohta

laiemale avalikkusele Eestis ja ka

rahvusvahelise võrgustiku kaudu; *LEADER

tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas

arukate külade kontseptsiooni kohalikul

tasandil rakendada ning saab vajadusel

planeerida jätkutegevused uueks

programmperioodiks 2021-2027. 

Meede 3.2. TASi piirkonda jäävate võrgustike loomine ja arendamine

Meede 3.3. Regionaalse ja rahvusvahelise koostöö edendamine


