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MTÜ Arenduskoda LEADER strateegia 2023–2027 ettevalmistamine
TEGEVUSKAVA
Ajavahemik

Tegevus

Aprill 2022 – mai 2022

1. MTÜ Arenduskoda koostööpiirkonna sotsiaalmajanduslik
kirjeldus/analüüs, milles keskendutakse trendidele ja järeldustele, mis on
ALUSEKS strateegia koostamisele. Meetodid, kuidas tulemuseni jõutakse
on statistiline analüüs, olemasolevate andmete uuendamine ja võrdlemine.
Võimalike uuringute tellimine.

Mai 2022 - juuni 2022

2. Kohaliku tegevuspiirkonna vajadused ja võimalused. SWOT-analüüsi
koostamine (Olemasolevate dokumentides toodud SWOT-de analüüs,
ajurünnak töögrupis, strateegia seminaride raames). Tegevuspiirkonda
käsitlevad küsitlused, sidusrühmadega konsultatsioonid.

Juuni 2022 – jaanuar 2023 3. MTÜ Arenduskoda 2014–2023 strateegia hindamine. Kohaliku
tegevusgrupi enda hinnang koos analüüsiga selle kohta, millised meetmed
andsid paremaid tulemusi ning kriitiline hinnang sellele, millised meetmete
eesmärgid ei ole saavutatud ja selle põhjused. Olemasolevate dokumentide,
materjalide analüüs.
Küsitlused, intervjuud. Lõplik hinnang/kokkuvõte kui kõik rahastatud
projektid on ellu viidud. Parimate praktikate ja projektide ülevaade. Üheks
eesmärgiks on ka teavitada senisest tegevusest.
Aprill 2022 – oktoober
2022

4. Strateegia koostamise protsessi läbiviimine. Eesmärkide kirjeldus,
strateegia integreeritud ja uuendusliku olemuse kirjeldus ning eesmärkide
hierarhia, sealhulgas väljundnäitajate ja tulemusnäitajate selged ja
mõõdetavad sihttasemed. Sidusus kõikide asjaomaste fondide valdkondlike
arengukavadega. Muude fondide kaasamine strateegias (võimalusel eraldi
sisendi saamine asjaomastelt KOV-de sotsiaaltöötajatelt; keskkonna- ja
kliimasõbralikkuse eestkõnelejad piirkonnas, Arukate Külade idee
rakendamine). Esialgse strateegiamaterjali koondi koostamine. Siin ka
strateegia töörühma koosolekud, strateegia seminarid.

Oktoober 2022 – märts
2023

5. Tegevuskava/rakenduskava koostamine, milles näidatakse, kuidas
eesmärgid meetmetena ellu viiakse. Juhtimise ja seire korralduse kirjeldust,
milles näidatakse strateegiat rakendava kohaliku tegevusgrupi suutlikkust
ja konkreetse hindamise korra kirjeldust sh ka strateegia uuendamise kord.
Strateegia rahastamiskava koostamine. Võrgustumise ning koostöö
põhimõtete määratlemine. Strateegia avalikustamine. Strateegia töörühma
koosolekud, seminarid.

Aprill 2022 – märts 2023

6. Kaasamise protsessi teostamine. Küsitluse läbiviimine, info jagamine
läbi kodulehe, LEADER lehe, läbi kohalike lehtede, info jagamine ja
saamine kohalike seltside, erinevate valdkondlike MTÜ-de ja ettevõtete
esindajatelt, kaasamiskoosolekute toimumine piirkondades, sh võrgustike
kaasamine. MTÜ Arenduskoda koostööprojektide ideekorje. Kohalike
kogukondade ja noorte tulevikuliidrite võimestamine.
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STRATEEGIA KOOSTAMISE ÜRITUSED
Ürituse nimetus
Strateegia koostamise
alustamise avaüritus

Eesmärk
Tegevuspiirkonna elanike, ühenduste,
asutuste, ettevõtete jne teavitamine uue
strateegia koostamise protsessist
alustamisest.

Ideekorje piirkondades
(rahvakoosolekud Jänedal,
Kadrinas, Kolgakülas,
Kuusalus, Loksal, Läsnal,
Pärispeal, Rutjal, Tapal,
Võsul)
Strateegia töögrupi
koosolekud (kokku 4 tükki)

Anda piirkondades tagasisidet eelmise
strateegiaperioodi kohta ning saada ideid
ja ettepanekuid uueks
strateegiaperioodiks

Strateegiaseminarid (4
tükki)

1. koosolek – Strateegia koostamise
alustamine, protsessi kinnitamine ning
piirkondades oluliste sidusgruppide
kaardistamine;
2. koosolek – vahekokkuvõte,
piirkondade tagasiside, eelmise perioodi
strateegia järeldused, oluliste partnerite
kaardistamine küsitluse läbiviimiseks;
3. koosolek – strateegia vaheetapi
kinnitamine PRIA-le esitamiseks;
4. koosolek – meetmeprotsessi
kavandamine, strateegiaseire,
rakenduskava, hindamisprotsesside
kavandamine.
1. strateegiaseminar – piirkonna SWOTanalüüsi läbiviimine, üldiste eesmärkide
ja alaeesmärkide püstitamine;
2. strateegiaseminar – piirkonna
eesmärkide fokuseerimine ja
tegevuskavade koostamine nende
elluviimiseks;
3. strateegiaseminar – erinevate teiste
programmide kaasamine strateegias
(valikus Sotsiaalfond, rohemajandus,
ringmajandus jms).
4. strateegiaseminar – toetusmeetmete
kavandamine.
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Tulemus
Tegevuspiirkonnas on
teavitatud erinevaid
osapooli, et MTÜ
Arenduskoda alustab
perioodi 2023-2027
strateegia koostamist ning
esitab oma ettepaneku,
kuidas protsessi läbi viiakse
ning kuidas on võimalik
huvitatutel selles kaasa lüüa.
Sidusrühmade sisend uue
strateegia eesmärkidesse ja
tegevustesse, et kavandada
toetusmeetmeid.

MTÜ Arenduskojal on
tagatud strateegiaprotsessi
jälgimine ning
vahekokkuvõtete tegemine
(võimalusel saab muuta
strateegiaprotsessi).

Strateegiadokumenti sisendi
saamine, erinevate
sidusrühmade kaasamine,
strateegiadokumendi
vaheetapi valmimine.
Toetusmeetmete
väljatöötamiseks sisendi
saamine.

Meetmeseminarid (3 tükki)

Koolitused (3 tükki)

1. meetmeseminar – konkreetsete
meetme-eesmärkide määratlemine
kogukondade arengut puudutavates
meetmetes;
2. meetmeseminar – konkreetsete
eesmärkide määratlemine ettevõtlust ja
majanduse arengut puudutavates
meetmetes;
3. meetmeseminar – konkreetsete
meetme-eesmärkide määratlemine
piirkonna koostööd puudutavates
meetmetes.
1. koolitus – tegevusgrupi meeskonnatöö
koolitus;
2. koolitus – tegevusgrupi meeskonnatöö
koolitus;
3. koolitus – tegevusgrupi meeskonnatöö
koolitus.

Koostööprojektide
konverents

MTÜ Arenduskoda koostööprojektide
konverents koos töötubadega.
Koostööprojektide tulemused ja
järeldused. Töötoad erinevate
koostööprojektide kontekstis
jätkutegevuste tegemiseks või uute
projektide algatamiseks.
MTÜ Arenduskoda
Teha uus tegevusrühma koduleht, kust
kodulehe
taotlejad ja huvilised saaksid kõige
uuendamine/kaasajastamine uuema ja aktuaalsema teabe.
Strateegiatrükis
Strateegiatrükise välja andmine eesti ja
inglise keelsena.
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Sisend strateegiadokumendi
meetmekavasse.

Tegevusgrupi meeskonna
tugevdamine, koostöö
soodustamine erinevate
isiksuste vahel, arusaamiste
ja mõttemaailmade
ühildamine LEADER
tegevusgrupi kontekstis,
erinevate kogemuste
saamine ja kaasamine
strateegia koostamise
protsessi.
Sisend strateegiadokumenti
ja meetmekavasse.

Turvalise, aktuaalse ja
atraktiivse kodulehe
olemasolu tegevusgrupil.
Tegevusgrupi strateegia
kokkuvõtva atraktiivne
kokkuvõte, et selgitada nii
Eestis kui väljaspool, kes
me oleme, miks me oleme
ja mis meie peamised
soovid on.

