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Eesmärk on saada osalejatelt  
1.  Hinnanguid LEADER seitsme elemendi rakendumise prioriteetidele JAP-is 
2.  Teavet JAP  tegevuste/ sündmuste väärtustamise  ja nähtavuse kohta.                                            
METOODIKA: Küsimused, millele ootame vastuseid:  
1. Missugused LEADER meetme võtmeelemendid on JAP kõige  tugevamine arendatud?  
LEADER 7 elementi tuleb panna pingeritta (kirjalik)  ja põhjendada suuliselt , miks nii arvab. 
Märksõnadeks  (silmapistev tegevus/ sündmus, isiklik kogemus, majanduslik areng vms) 
Saab teha ka veebis ja saata oma individuaalne  pingerida.   
I etapp iga osaleja  järjestab oma  pingerea ja on valmis põhjendama valikuid.  
II etapp moodustatakse rühmad  
Arutatakse läbi rühmades ja koostatakse rühmades pingeread ja põhjendavad märksõnad. 
Aega  ca 40 minutit. 
2. Mis oleks jäänud JAP piirkonnas tegemata/olemata, kui poleks rakendatud LEADER MEETME toetusi?   
Hindamine ja arutelu samade elementide alusel.  Näited ja põhjendused, miks nii arvatakse. 
Töö rühmades. 
Tulemused presenteeritakse ja indekseeritakse. 
Aega 30 minutit. 
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LEADER elementide järjestamine – märksõnad 
 
1. Võrgustikutöö (34p) - JAP tegevuse tulemus 
2. Koostöö (31p) - teavitamine sündmustest vastastikku, piirkondade kaasamine 
3. Piirkonna põhised strateegiad (28p) - piirkondade suurprojektid, piirkonnad erineva tasemega 
4. Strateegia väljatöötamine ja rakendamine alt üles (28p) – strateegia seminarid, järgitud LEADER 
põhimõtted 
5. Uuendused (19p) - VAU - projektide algataja 
6. Partnerlus / sisemine (14p) - KOV+ MTÜ, ei tööta vastu 
7. Integreeritud meetmed (14p) - arendamisel mitmed teemad, raske integreerida 
 
2. Mis oleks jäänud JAP piirkonnas tegemata? 

 poleks suurprojekte, poleks investeeringuid  
 strateegia oleks tellitud väljast arvestamata kohalikke huve  
 võrdsed võimalused kaasa rääkida ja arengus osaleda, laiapõhjalisus  
 erasektori investeeringud piirkonna oleksid väiksemad 
 info peaks liikuma allapoole 
 ei oleks mitut valdkonda hõlmavaid meetmeid 
 uued ideed poleks saanud tulla ega levida 
 koostöö oleks väiksemates mahtudes ja väiksemates gruppides - on vaja teiste mõtteid 
 võrgustikke poleks sellisel moel tekkinud - uued kooslused ( giidid) 


