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Tänased	  teemad	  

1.  Leader	  strateegiad	  Eestis	  –	  mis	  on	  tänased	  väljakutsed?	  
2.  Mis	  võiks	  olla	  MTÜ	  Järva	  Arengu	  Partnerid,	  MTÜ	  

Arenduskoda	  ja	  MTÜ	  Lõuna-‐	  Järva	  ühisosa?	  
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LEADER MEETME STRATEEGIATE 
VAHEHINDAMINE JA VÄLJAKUTSED 
JÄRGMISEKS PERIOODIKS 
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Analüüsisime	  järgnevat	  

1.  Strateegia	  visiooni	  ja	  eesmärkide	  selgust	  ja	  konkreetsust	  
2.  Strateegia	  eesmärkide	  ja	  meetmete	  sidusust	  
3.  Innovatiivsust	  ja	  koostööd	  projektitaotlustes	  
4.  Strateegia	  eesmärkide	  saavutamist	  ja	  seiret	  
Jms.	  
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Üldine	  pilt	  tänasest	  

•  “Süsteem	  töötab”:	  
+	  Tegevusgrupid	  toimetavad	  J	  
+	  Taotlusi	  on	  piisavalt,	  rahad	  on	  enamasti	  jaotatud	  
+	  Koostöö	  on	  tuntavalt	  aktiviseerunud	  (võrgustumine,	  õppimine	  jms)	  
+	  Suuri	  kõrvalekaldeid	  plaanidest	  ei	  ole	  
jne	  

•  Kuid	  “vajab	  häälestamist”	  –	  järgmisel	  perioodil	  saab	  teha	  sammu	  
edasi:	  
–  Tegu	  oli	  esimese	  perioodiga,	  tänaseks	  on	  kõigil	  märkimisväärne	  
kogemus	  nii	  heast	  kui	  halvast	  

–  Paljud	  on	  tegelenud	  raha	  jagamisega	  küll	  hoolikalt,	  kuid	  “lennuki	  
meetodil”,	  nüüd	  on	  võimalus	  küsida:	  kuidas	  saavutada	  suuremat	  
mõju?	  

–  Mõju	  ei	  saa	  hinnata,	  kui	  ainsaks	  seiretegvuseks	  on	  rahastatud	  
projektide	  kokkulugemine	  ning	  KOVide	  “saadu”	  arvutamine	  
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Mida	  võiks	  üldiselt	  silmas	  pidada	  
edaspidi	  

•  Plaane	  ei	  ole	  vaja	  teha	  keerulisemaks	  ja	  pikemaks	  –	  Leader	  
lähenemine	  eeldab	  pigem	  vastupidist	  

•  Unistuste	  ja	  mõõdikutega	  ei	  ole	  mõtet	  üle	  pingutada	  –	  
rahvastikutrende,	  makromajandust	  ja	  Euroopa	  Liidu	  tulevikku	  
Leaderiga	  tõenäoliselt	  ei	  mõjuta	  

•  Samas	  võiks	  strateegia	  eesmärgiks	  olla	  vältida	  olukorda,	  et	  esikaane	  
muutmisel	  on	  plaan	  sobiv	  teisele	  grupile?	  

6 



Strateegiate	  visioonid	  ja	  eesmärgid	  

•  Strateegiates	  tuleks	  määratleda	  enamasti	  konkreetsemad	  ja/või	  
piirkonnaspetsiiYilisemad	  visioonid	  (“kõigile	  kõike”	  ei	  ole	  strateegia)	  

•  Sarnaselt	  visiooniga	  tuleks	  strateegia	  eesmärke	  konkretiseerida	  tuues	  
sisse	  eripära/fookuse	  ja	  täpse	  seose	  visiooniga.	  	  

•  Strateegia	  peamised	  eesmärgid	  peaks	  olema	  mõõdetavad,	  nt	  iga	  
strateegilise	  suuna	  juures	  võiks	  olla	  üks	  kuni	  kolm	  eesmärki	  ja	  
vastavat	  nn	  võtmemõõdikut,	  mida	  aastast-‐aastasse	  jälgitakse	  

•  Eraldi	  peaks	  silmas	  pidama,	  et	  eesmärkidega	  seotud	  
võtmeindikaatorid	  oleksid	  sellised,	  mida	  on	  võimalik	  Leader-‐
strateegia	  elluviimisega	  mõjutada	  ning	  ka	  mõõta	  nende	  muutumist	  just	  
Leader-‐tegevuse	  tulemusel.	  
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Strateegiate	  seire	  

•  Strateegia	  seiramine	  ning	  eesmärkide	  mõõtmine	  võiks	  paralleelselt	  
strateegiliste	  suundade	  ja	  meetmete	  tasandil	  toimuda	  	  iga-‐aastaselt.	  	  

•  Hindamiskriteeriumid	  peaksid	  tulenema	  konkreetse	  strateegilise	  suuna	  
eesmärkidest	  ning	  hindama	  suures	  osas	  (vähemalt	  pool	  koguhindest)	  
taotluse	  sisu,	  tehniliste	  kriteeriumite	  osakaal	  võiks	  olla	  alla	  poole.	  	  

	  
Võimalikud	  indikaatorid	  riigi	  tasandil:	  
•  uute	  loodud	  töökohade	  arv;	  
•  uute	  avalike/kogukonna	  teenuste	  arv	  (eelnevalt	  peab	  de+ineerima,	  mis	  
territoriaalsel	  tasandil	  peab	  teenus	  olema	  uus,	  nt	  kas	  valla	  vm);	  

•  korrastatud	  või	  rajatud	  avalikus	  kasutuses	  olevate	  
infrastruktuuriobjektide	  arv;	  

•  koolitustel	  ja	  õppereisidel	  osalenute	  arv;	  
•  ühisprojektide	  arv	  (eelnevalt	  peab	  deYineerima	  ühisprojekti	  mõiste).	  
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Võimalik	  seire	  korraldus	  KTG-‐des	  	  

9 

 Kohaliku strateegia seire Kohaliku strateegia 
hindamine 

Korraldaja KTG juhatus KTG juhatus 
Tegija KTG büroo Välishindaja 
Alusandmed/seire 
sisu 

• eelarve kasutamise 
edenemine 

• projektide edenemine 
• projektide panus strateegia 

eesmärkide saavutamisse 
taotluste põhjal 

• seirearuanded 
• elluviidud projektide 

tulemused ja mõjud 

Tegevuse pidevus Pidev 2 korda (vahe- ja 
lõpphindamine) 

Aruandeperiood Aasta 3 aastat 
Aruande 
heakskiitja 

KTG juhatus/ üldkoosolek KTG üldkoosolek 

Aruande otstarve Uue rakenduskava 
ettevalmistamine, 
rakenduskorralduse 
täpsustamine 

Strateegia ülevaatamine 

!



	  
Innovatiivsus	  projektitaotlustes	  
	  

•  Üldistatult	  võib	  väita,	  et	  innovatiivseid	  projekte	  on	  veidi	  alla	  poole	  
kõikidest	  valimisse	  kaasatud	  taotlustest,	  sh	  on	  negatiivse	  otsuse	  
saanud	  taotluste	  seas	  innovatiivseid	  projekte	  vähem.	  	  

•  Selgelt	  kõige	  enam	  (ca	  kolmandik	  innovatiivsetest	  projektidest)	  on	  
projekte,	  mis	  kuuluvad	  maaelu	  arengu	  mõõtme	  “kohalik	  kultuur	  ja	  
identiteet”	  alla.	  	  

•  Suhteliselt	  võrdselt	  on	  projekte	  (ca	  10-‐15%	  innovatiivsetest	  
projektidest),	  mis	  tegelevad	  tegevuste	  ja	  tööhõive,	  elanikkonna	  
lõimimise,	  piirkonna	  kuvandi	  arendamise	  ja	  konkurentsivõime	  
tugevdamisega.	  	  

	  

10 



	  
Koostöö	  projektitaotlustes	  
 
•  Keskmiselt	  sisaldavad	  ligi	  pooled	  projektid	  koostöö	  elemente	  ehk	  nad	  
kas	  viiakse	  koostöös	  ellu	  või	  loovad	  otseselt	  eeldusi	  
koostöötegevusteks	  tulevikus.	  	  

•  Koostööprojektidest	  oli	  kõige	  enam	  neid,	  mida	  ei	  viida	  ellu	  koostöös,	  
kuid	  mis	  loovad	  otseselt	  eelduseid	  koostööks	  tulevikus	  (veidi	  alla	  
poole).	  	  

•  Veidi	  enam	  kui	  veerand	  oli	  nii	  neid	  projekte,	  mis	  viiakse	  ellu	  koostöös,	  
kuid	  mis	  ei	  loo	  otseselt	  eelduseid	  koostööks	  tulevikus	  (nt	  ühiste	  
ürituste	  läbiviimine,	  erinevaid	  osapooli	  kaasavate	  laagrite	  läbiviimine	  
jms),	  kui	  ka	  neid,	  mis	  viiakse	  ellu	  koostöös	  ja	  mis	  samal	  ajal	  loovad	  ka	  
täiendavalt	  otseseid	  eelduseid	  koostööks	  tulevikus	  (konkreetsete	  
koostöövõrgustike	  käivitamine	  ja	  arendamine	  jms).	  

	  

11 



	  
Ettepanekud	  tegevusgruppide	  
läbipaistvuse	  ja	  selguse	  paremaks	  
tagamiseks	  
	  
Tegevusgruppidele:	  
•  Vaadata	  üle	  hindamiskomisjoni(de)	  moodustamise	  põhimõtted,	  

hindamisprotseduur	  ja	  selle	  selgus	  taotlejale	  	  
•  Hindamiskriteeriumid	  lähtuvalt	  uuest	  strateegiast	  üle	  vaadata	  –	  oluline	  

sidusus	  strateegia	  eesmärkidega	  
•  Parandada	  elluviidud	  projektide	  tulemuste	  avalikustamist,	  sh	  pöörata	  

tähelepanu	  eeskujuks	  toomist	  väärivate	  edulugude	  atraktiivsele	  esitlemisele	  
PõMile	  ja	  PRIAle:	  
•  Suhetes	  ühelt	  poolt	  KTG-‐dega	  on	  vaja	  kindlustada	  vastastikku	  mõistev	  ja	  

toetav	  partnerlus	  
•  Sellele	  aitaks	  kaasa	  KTG-‐de	  suhtes	  nende	  põhitegevust	  hõlbustava	  keskkonna	  

loomine	  (nt	  ühine	  andebaaside	  süsteem)	  ja	  halduskoormuse	  vähendamine	  
kõrvaltegevuste	  korraldamisel	  (nt	  tüüpkordade	  väljatöötamine)	  
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Väljakutsed	  kolme	  tegevusgrupi	  
strateegiates	  

•  Kõigil	  on	  visioon	  ja	  eesmärgid	  sõnastatud	  pigem	  üldiselt,	  vältimaks	  
edasisi	  võimalikke	  piiranguid	  vajalikele	  projektidele	  –	  samas	  kinnitati	  
intervjuude	  raames,	  et	  uuel	  perioodil	  on	  plaanis	  seada	  täpsem	  fookus.	  

•  Strateegia	  eesmärkide	  mõõtmise	  osas	  on	  arenguruumi	  –	  senini	  ei	  ole	  
eesmärkide	  täitmist	  väga	  selgelt	  hinnatud.	  

•  Hindamiskriteeriumite	  osas	  on	  kohati	  arenguruumi	  –	  võimalikult	  
konkreetselt	  hinnata	  vastavust	  strateegia	  eesmärkidele,	  määratleda	  
selged	  tasemed	  (ja	  kaalud),	  erinevate	  meetmete	  puhul	  tuua	  välja	  
erisused	  jne.	  
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KOKKUVÕTE:	  hea	  strateegia	  näitajad	  
 
•  Eristumine	  –	  mis	  on	  piirkonna	  eripärad/eelised?	  Kuidas	  neid	  
kasutada?	  

•  Valikute	  tegemine/	  fookused	  –	  kõike	  ei	  saa	  piiratud	  ressursside	  
tingimuste	  väga	  hästi.	  NB!	  Hea	  strateegia	  ütleb	  mh	  ka	  seda,	  mida	  on	  
mõistlik	  mitte	  teha!	  

•  Uuenduslikkus	  –	  “raamist	  välja”	  lahendused.	  
•  Tulemuste	  reaalne	  seire	  –	  mis	  on	  võtmenäitajad,	  kuidas	  me	  neid	  
jälgime	  jne.	  

•  Dünaamilisus/paindlikkus	  -‐	  	  2019	  on	  ilmselt	  olukord	  tänasest	  
erinev..	  

•  ...	  
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“In	  theory,	  theory	  and	  practice	  are	  the	  
same.	  In	  practice,	  they	  are	  not.”	  
	  
	  
Albert	  Einstein	  



Kohvipaus	  kuni	  15.45	  
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MILLISED ON MTÜ JÄRVA ARENGU 
PARTNERID, MTÜ ARENDUSKODA JA MTÜ 
LÕUNA- JÄRVA KOOSTÖÖKOGU 
ÜHISOSAD? 
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Mis	  on	  kaardil	  “viga”?	  
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REEGEL	  1:	  	  
	  

MÕTLEME	  “KARBIST	  VÄLJA”!	  
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•  Kolm	  klaasi	  on	  täidetud	  apelsinimahlaga,	  kolm	  on	  tühjad	  

•  Te	  võite	  liigutada	  ainult	  ühte	  klaasi	  

•  Kuidas	  on	  võimalik	  seda	  teha	  nii,	  et	  täis	  ja	  tühjad	  klaasid	  
oleksid	  vaheldumisi?	  
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REEGEL	  2:	  	  
	  
	  
TAKISTUSTE	  JA	  PROBLEEMIDE	  ASEMEL	  
KESKENDUME	  TUGEVUSTELE,	  ERIPÄRALE	  JA	  
VÕIMALUSTELE!	  
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REEGEL	  3:	  	  
	  

KUULAME	  TEISI	  JA	  ARVESTAME	  TEISTEGA!	  
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Võimalikud	  ühised	  teemad	  

•  Millised	  on	  kolme	  tegevusgrupi	  ühised	  suuremad	  
areguvõimalused,	  	  mida	  uuel	  perioodil	  koostöös	  
kasutada?	  (ühised	  teemad,	  valdkonnad	  vms)	  

•  Millised	  on	  kolme	  tegevusgrupi	  ühised	  suuremad	  
väljakutsed	  (probleemid),	  	  mida	  võiks	  üheskoos	  
lahendada?	  	  
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•  Mida	  võiks	  uuel	  perioodil	  koostöös	  teha,	  et	  ühist	  
arenguvõimalust	  ära	  kasutada/väljakutset	  lahendada?	  
(milliseid	  ühiseid	  tegevusi,	  projekte	  vms	  rakendada)	  
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Ideed	  ühiste	  teemade	  
arendamiseks	  
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•  Iga	  meeskond	  saab	  “viis	  värvilist	  täppi”,	  et	  märkida	  
ära	  kõige	  enam	  meeldinud	  ideed	  	  



Kokkuvõte	  
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Kontakt:	  
Mihkel	  Laan	  
OÜ	  Cumulus	  Consulting	  
Aadress:	  Väike-‐Karja	  12,	  Tallinn	  10140	  
Telefon:	  657	  7301,	  5297984	  
E-‐post:	  info@cumulus.ee	  
www.cumulus.ee	  

	  

Edukat	  koostööd!	  


