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Tere tulemast teavituskoosolekule!

❏ Kokkusaamise eesmärgiks on teavitada tegevuspiirkonna 

elanikke nende võimalusest osaleda strateegia ettevalmistamise 

ja väljatöötamise protsessis.

❏ Avaliku ürituse kaudu tahame jõuda võimalikult paljude 

tegevuspiirkonna elanikeni, sest mida rohkem tegevuspiirkonna 

elanikke on informeeritud võimalusest osaleda strateegia 

ettevalmistamise protsessis, seda mitmekesisem on 

sidusrühmadelt saadav sisend strateegia koostamiseks.



20 aastat LEADER lähenemist Põlvamaal

❏ 2002. aasta juunis valmis Põlvamaa Partnerluskogu esimene 

arengudokument ”Vaesuse leevendamise strateegia”

❏ Tegevusrühma põhikiri on kinnitatud 03.05.2006.a.

❏ Põlvamaa Partnerluskogu hakkab välja töötama oma 

tegevusperioodi viiendat  strateegiat.                         



Strateegia ettevalmistamise protsess

❏ Koostatav kohaliku arengu strateegia hõlmab tegevusrühma 
prioriteete perioodil 2023 – 2029.a.

❏ Tegevuspiirkonna arengustrateegia ettevalmistamisel ja 
väljatöötamisel võetakse aluseks - 
➢ kohalike kogukondade ootused,
➢  muutunud väliskeskkond, 
➢ eelmise strateegia rakendamise kogemused.



Strateegia ettevalmistamise protsess

❏ kogukondade laiapõhjaline kaasamine tegevustegevusrühma 

tegevuspiirkonna arenguvõimaluste väljaselgitamiseks.

❏ strateegia koostamise protsessi kaasatakse eksperte, kelle 

ülesandeks on info kogumine ja analüüsimine, et kujundada 

tegevuspiirkonna arengudokument võimalikult sisukaks ja 

elluviidavaks.



LEADER peamised eesmärgid 2023–2027

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika riikliku strateegiakava 

kohaselt on  LEADER üldeesmärkideks:

- atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna terviklik arendamine 

maapiirkondades

- aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade arendamine 



LEADER eesmärgid 2023–2027

❏ ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või 

innovaatiliste lahenduste kaudu;

❏ kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite 

võimestamine;

❏ teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse 

arendamise;

❏ keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste 

välja töötamine ja rakendamine;

❏ maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine (sh arukad külad)



Võimalus kasutada sotsiaalfondi

❏ Seni LEADER lähenemist Eestis rakendatud Euroopa Maaelu 

Arengu Põllumajandusfondi vahenditest.

❏ Uuel programmperioodil on avatud võimalus kasutada Euroopa 

Sotsiaalfond+  vahendeid.



Sotsiaalfondi võimalused

Euroopa Sotsiaalfond+ rahastust võib strateegia kaudu taotleda 
järgmistele tegevustele (mitteinvesteeringutele):

1) pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine

2) inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine



Strateegia koostamise ajakava

❏ Strateegia koostamise protsess toimub vastavalt partnerluskogu 

üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskavale.

❏ Strateegia peab olema valmis hiljemalt 31.03.2023.a.  



Strateegia ettevalmistamise tegevuskava
❏ Sektoripõhised ideekorjed - ideede kogumise üritused tegevuspiirkonna 

mittetulundusühingutele, ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele, et 
saada erinevatelt sektoritelt sisendit strateegia ettevalmistamiseks.

❏ Arendusorganisatsioonide ja erialaliitude ideekorje - leida ühisosad 
tegevuspiirkonna organisatsioonidega, et tagada strateegia sidus asjaomaste 
valdkondlike ja piirkondlike arengukavadega.

❏ Noorte ideekorje - tegevuspiirkonna noori kaasav üritus, et kaardistada 
noorte nägemust piirkonna arenguvajadustest ja potentsiaalist, ning saada 
neilt innovatiivseid ideid.



Strateegia ettevalmistamise tegevuskava
❏ Kagu-Eesti tegevusrühmade koosolekud - vaadata ühiselt üle Kagu-Eesti 

tegevusrühmade piirkondade vajadused, et teha kokkulepe võimalike 

koostööteemade osas. 

❏ Ideekorje „Uuenduslikud ja kogukondi kaasavad algatused sotsiaalvaldkonnas“ - 

ideekorje, kuhu kaasatakse kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajaid ja teisi 

sotsiaalvaldkonna spetsialiste, et kaardistada tegevuspiirkonna 

sotsiaalvaldkonna vajadusi ja arenguvõimalusi.



Strateegia ettevalmistamise tegevuskava
❏ Konsultatsioonid ekspertidega  –  igakuised konsultatsioonid, et teha 

kokkuvõtteid kaasamisprotsessil saadud infost, mida kasutada olulisema 
sisendina tegevusrühma strateegia koostamisel.

❏ Strateegia meetmete väljatöötamine ja strateegia vormistamine ning 
Põlvamaa Partnerluskogu ühisstrateegia 2023 – 2029 esitlemine.

❏ Põlvamaa Partnerluskogu ühisstrateegia 2023 – 2029 vastuvõtmine ja 
kinnitamine üldkoosoleku poolt.



Teabeallikad

❏ Põlvamaa Partnerluskogu veeileht www.partnerluskogu.ee

❏ FB leht Põlvamaa Partnerluskogu

❏ e-kirjad

Kuidas hõlbustada info kättesaamist?

http://www.partnerluskogu.ee


Suur tänu tulemast!

Aktiivset osalemist tegevuspiirkonna kohaliku 

arengu strateegia väljatöötamisel! 


