
 

 

 

  

  

Strateegia esialgne raamistik seisuga 6.10.2022 

TARTUMAA ARENDUSSELTSI 
STRATEEGIA 2023–2027 RAAMISTIK  



1 

Sisukord 
 

SISUKORD ....................................................................................................................................... 1 

SISSEJUHATUS ................................................................................................................................ 2 

1. STRATEEGIA ........................................................................................................................... 3 
1.1 VISIOON JA LÄBIVAD PÕHIMÕTTED ....................................................................................................... 3 
1.2 FOOKUSVALDKONNAD JA MEETMED .................................................................................................... 3 
1.3 MEETMETE ALAFOOKUSED ................................................................................................................. 4 
1.4 STRATEEGIA UUENDUSLIKKUS JA INTEGREERITUS ................................................................................... 7 
1.5 SEOSED TEISTE ARENGUDOKUMENTIDEGA ............................................................................................ 7 

2 STRATEEGIA ELLUVIIMINE ...................................................................................................... 7 

2.1 RAHASTAMISKAVA ............................................................................................................................ 7 
2.2 RAKENDUSKAVAD, TAOTLUSVOORUD, TAOTLEMINE ............................................................................... 7 
2.3 TAOTLUSTE HINDAMINE ..................................................................................................................... 7 
2.4 KOOSTÖÖ ....................................................................................................................................... 7 

3 STRATEEGIA SEIRE .................................................................................................................. 7 
3.1 SEIRE KORRALDUS ............................................................................................................................ 7 
3.2 STRATEEGIA MUUTMINE ..................................................................................................................... 7 
LISA1. TEGEVUSPIIRKONNA ANALÜÜS ................................................................................................................ 7 

 

  



2 

Sissejuhatus 

 
Tartumaa Arendusseltsi (TAS) strateegia esialgse raamistiku koostamisel on arvestatud 
LEADER-sekkumise üld- ja erieesmärke, tegevuspiirkonna analüüsi (vt lisa 1), strateegia 
koostamise avaseminari, visiooniseminari ning üheksas vallas toimunud ümarlaudadel 
kogutud sisendit. 

Strateegia esialgne raamistik koosneb esialgsest visioonikirjeldusest, 
fookusvaldkondadest, meetmetest ning nende alafookustest. Raamistikku täpsustatakse 
strateegiaprotsessi järgmises etapis, sh määratletakse visiooni, eesmärkide ja meetmete 
täpsem sisu, hindamis- ja seirepõhimõtted jms. 
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1. Strateegia  
 

1.1 Visioon ja läbivad põhimõtted 

 
Visioon 2030/strateegiline suund 
 
Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas on arukad kogukonnad, ettevõtlikud noored ning 
kohalikku ressurssi väärindav ja uuenduslik ettevõtlus. Rohe- ja ringmajanduse võimalusi 
rakendatakse piirkonnas nutikalt. Siinsed koostöövõrgustikud ja uued algatused on  
kestlikud ning tuntud nii Eestis kui mujal.   
 
TASi toel on tõusnud piirkonna elukvaliteet ja inimeste heaolu!  
 
Strateegia läbivad põhimõtted (TARK): 

§ Tartumaa eripära võimendamine 
§ Arukus ja uuenduslikkus 
§ Rohepöörde rakendamine 
§ Kogukondlikkus 

 
1.2 Fookusvaldkonnad ja meetmed 

 
Strateegia rakendamine toimub läbi kolme fookusvaldkonna, mille all on 2-3 meedet: 
 
Fookusvaldkond 1: Kogukond ja noored: 

§ Meede1.1: Arukad kogukondlikud lahendused  
§ Meede1.2: Noorte ettevõtlikkus 
§ Meede1.3: Kogukonna väikeprojektid 

 
Fookusvaldkond 2: Kohalik ressurss ja ettevõtlus 

§ M2.1: Kohalik väiketootmine ja teenused 
§ M2.2: Turism ja puhkevõimalused 
§ M2.3: Uuendused ja piloteerimine 

 
Fookusvaldkond 3: Suurprojektid, vihmavarju- ja koostööprojektid 

§ M3.1: Suurprojektid 
§ M3.2: TASi „vihmavarjuprojektid“ ja koostööprojektid 
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1.3 Meetmete alafookused 

 
Fookusvaldkond 1: Kogukond ja noored 
 

Meede 1.1 ARUKAD KOGUKONDLIKUD LAHENDUSED 

Meetme põhifookused 

 
§ Arukate külade arendamine, sh uuendused, 

pilootprojektid, energiakogukonnad jms 
§ Kogukondade jaoks oluliste objektide ja taristu 

arendamine, sh ajaloo ja kultuuripärand (eeltingimus: 
investeeringuga peab kaasnema kogukonna vajadustest 
lähtuva teenuse arendamine) 

§ Kogukondade turvalisus ja toimepidevus, sh 
vabatahtlike kaasamine, eakatele ja erivajadustega 
inimestele teenuste kättesaadavuse parandamine, 
toimepidevuseks vajalike investeeringute tagamine jms 

Sihtgrupp 
§ TASi tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori 

organisatsioonid 
§ Kohalikud omavalitsused 

Abikõlblikud kulud 
§ Investeeringud (toetus kuni 80 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 

 
Meede 1.2 NOORTE ETTEVÕTLIKKUS 

Meetme põhifookused 

 
§ Noorte ettevõtlikkuse ja omaalgatuse toetamine 
§ Noorte praktiliste oskuste arendamine 
§ Noorte füüsilise ja vaimse tervise toetamine 

 

Sihtgrupp 
§ TASi tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori 

organisatsioonid 
§ Kohalikud omavalitsused 

Abikõlblikud kulud 
§ Investeeringud (toetus kuni 20 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 

 
Meede 1.3 KOGUKONNA VÄIKEPROJEKTID 

Meetme põhifookused 

 
§ Kogukondlike algatuste toetamine, sh sündmused, 

teadlikkuse tõstmine jm „alt-üles“ initsiatiivid 
§ Kohalike teenuste ja taristu arendamine, sh väiksemad 

investeeringud turutõrke piirkonnas 
§ Kogukonnale suunatud infoplatvormid jms 

 

Sihtgrupp 
§ TASi tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori 

organisatsioonid 

Abikõlblikud kulud 
§ Investeeringud (toetus kuni 20 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 
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Fookusvaldkond 2: Kohalik ressurss ja ettevõtlus 
 

Meede 2.1 KOHALIK VÄIKETOOTMINE JA TEENUSED 

Meetme põhifookused 

 
§ Kohalik toit, sh Tartumaa toidustrateegia elluviimine 
§ Kohalikku ressurssi väärindav väiketootmine, puit jm 
§ Kohalikule kogukonnale suunatud teenused, sh 

teenused kiiresti kasvavates piirkondades ja turutõrke 
piirkondades (eesmärk vähendada sundliikumist) 
 

Sihtgrupp § Mikroettevõtted 

Abikõlblikud kulud 
§ Investeeringud (toetus kuni 80 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 

 
Meede 2.2 TURISM JA PUHKEVÕIMALUSED 

Meetme põhifookused 

 
§ Emajõega seotud teenused ja taristu 
§ Piirkonna eripära rõhutavad turismitooted ja -

teenused, sh turismivõrgustike edasiarendamine 
§ Avalikuks kasutuseks suunatud vabaaja taristu 

 

Sihtgrupp 

§ Mikroettevõtted  
§ TASi tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori 

organisatsioonid 
§ Kohalikud omavalitsused 

Abikõlblikud kulud 
§ Investeeringud (toetus kuni 80 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 

 
Meede 2.3 UUENDUSED JA PILOTEERIMINE 

Meetme põhifookused 

 
§ Rohe- ja ringmajanduse alased pilootprojektid, sh 

innovaatilised energialahendused jms 
§ Teadlikkuse tõstmisele suunatud projektid 

 

Sihtgrupp 
§ Mikroettevõtted  
§ TASi tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori 

organisatsioonid 

Abikõlblikud kulud 
§ Investeeringud (toetus kuni 80 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 
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Fookusvaldkond 3: Suurprojektid, vihmavarju- ja koostööprojektid 
 

Meede 3.1 SUURPROJEKTID 

Meetme põhifookused 

 
§ TASi piirkonda jäävate avalikuks kasutuseks mõeldud 

ning suurema piirkondliku mõjuga objektide 
arendamine (eeltingimus: kolme sektori koostöö) 
 

Sihtgrupp 
§ Kohalikud omavalitsused 
§ Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd) 
§ Ettevõtted  

Abikõlblikud kulud § Investeeringud (toetus kuni 200 000 eurot) 
 

Meede 3.2 TASi „VIHMAVARJUPROJEKTID“ ja KOOSTÖÖPROJEKTID 

Meetme põhifookused 

 
§ Sotsiaalfondi rakendamine (täpsustub) 
§ Arukate külade koostöövõrgustiku edasiarendamine 
§ Kogukonna liidrite võimestamine  
§ Noortefondi rakendamine 
§ Tartumaa toiduvõrgustiku arendamine 
§ Emajõe koostvõrgustiku edasiarendamine 
§ Peipsimaa koostöövõrgustiku edasiarendamine 
§ Rohefestivalide edasiarendamine 
§ Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm 
§ Muud arendus- ja koostööprojektid 

Sihtgrupp § TAS 

Abikõlblikud kulud 
§ Sotsiaalfondi rakendamine vastavalt nõuetele 
§ Investeeringud (toetus kuni 80 000 eurot) 
§ Pehmed tegevused 
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1.4 Strateegia uuenduslikkus ja integreeritus 

1.5 Seosed teiste arengudokumentidega 

 

2 Strateegia elluviimine 
 

2.1 Rahastamiskava 

 

2.2 Rakenduskavad, taotlusvoorud, taotlemine 

 

2.3 Taotluste hindamine 

 

2.4 Koostöö 

 

 

3 Strateegia seire 
 

3.1 Seire korraldus 

 

3.2 Strateegia muutmine 

 

Lisa1. Tegevuspiirkonna analüüs 

 


