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JAP tegevuspiirkonna VISIOON 2027 ja MEETMED 
August 2022 

VISIOON 2027  
JAP on võrdsete võimalustega piirkond Järvamaal, kus on tasakaalustatult kujundatud elu- ja 
ettevõtluskeskkond, mis toetab kogukondade elujõulisust ning ettevõtete konkurentsivõimet. 
 
 

 
Prioriteet 1. JAP-i tegevuspiirkonna elukeskkonna tasakaalustatud arengu suunamine  
Eesmärk:  JAP-i kogukonnad hoiavad elujõulisena piirkonna eripära ja tagavad koostöös 
kvaliteetse elukeskkonna. 
 
MEEDE 1.1. Investeeringud piirkonna arenguks 
Meetme rakendamise vajadused ja tegevused: 
Ligipääsetavust tagavad investeeringud, loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandit säilitavad 
investeeringud, vabaaja tegevusteks vajalikud investeeringud, turvalisust tagavad 
investeeringud, uuenduslikud keskkonna- ja energiasäästlikud investeeringud, ringmajanduse 
mudelite rakendamise investeeringud.  
Toetus 3000 - 60 000 
  
MEEDE 1.2. Kogukonna ühisprojektide toetus  
Koostööd ja võrgustamist toetavad tegevused, keskkonnateadlikkuse suurendamist ja 
võrdõiguslikkust toetavad tegevused, koolitused, ühisüritused, arengudokumentide 
koostamine, noorteprojektid. 
Toetus / sõltub määrusest 
 
Prioriteet 2. JAP-i tegevuspiirkonna ettevõtluse konkurentsivõime suurendamine 
Eesmärk: Ettevõtted on konkurentsivõimelised ning ettevõtluskeskkond on innovaatiliselt ja 
keskkonnateadlikult arendatud. Läbi koostöövõrgustike on tagatud kliendikesksed ja 
kvaliteetsed tooted ning teenused. 
 
MEEDE 2.1 Ettevõtluse arengutoetus  
Investeeringud konkurentsivõime tõstmiseks uute seadmete, masinate soetamiseks, 
ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, keskkonnateadlike ja energiasäästu ja innovaatiliste 
toodete ja teenuste arendamine ning kohaliku toormebaasi väärindamine. 
Toetus 5 000 -100 000 
 
 Aruteluks: Kuni 100 000 EUR, mõju JAP piirkonnale, töökohad – kuidas hinnata? 
 
MEEDE 2.2 Ettevõtluse turundustoetus  
Turundustegevused, reklaamikampaaniad, reklaammaterjalid, töötajate koolitused, ettevõtete 
võrgustamine, ühisüritused, valdkondlikud koolitused 
Toetus / sõltub määrusest 
 
Prioriteet 3 Sotsiaalvaldkonna arendamine piirkonnas 
Meetme nimi ja sisu täpsustuvad jaanuaris 
 
Prioriteet 4 JAP-i piirkonna koostöö ja kohaturunduse arendamine 
Eesmärk: 
Koostööprojektid - Messid koos kogu Järvamaa Turunduskava alusel. Kogukonna areng 
ARKÜL-3. 
Ka vihmavarju-projektide võimalik rakendus. 
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Olulised, meetmete-ülesed teemad: 
 
* Keskkonnateadlikkus, säästlikkus 
* Ligipääsetavus – ühiskondlike hoonete, transpordi, elukeskkonna ja informatsiooni 
ligipääsetavus 
 
* Sotsiaalne – inimvara, ressursid 
* Erivajadustega inimesed ja riskirühmad 
* Võrdõiguslikkus (sooline, vanuseline, rahvuslik, rassiline), sallivus  
 
* Varustuskindlus 
* Ettevõtete majanduslik kestlikkus 
 
? Kas kasutada strateegias mõistetes: JAP tegevuspiirkond LEADER JAP ja organisatsioonina JAP 


